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Шановні колеги!
Перед Вами спеціальний випуск наукового журналу «Молодий вчений», у якому опу-

бліковані наукові праці учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції з між-
народною участю «Філологічні горизонти: науковий, лінгводидактичний, філософський, 
соціальний, національно-патріотичний вектори», яка відбулася 7-9 жовтня 2019 року на 
базі Комунального закладу вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж». 
Мета проведення конференції – вивчення передових надбань у філологічній царині й про-
ведення наукових дискусій з актуальних питань вітчизняного та зарубіжного мовознав-
ства, лінгводидактики, національної педагогіки. Проведена конференція зібрала понад 
150 учасників з освітніх та наукових установ України та світу, які представили свої наукові 
здобутки з актуальних питань прагмалінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики; з ін-
ституційних трансформацій у філологічній освіті; із «креативної деструкції» в підготовці 
фахівців-філологів; із мовних аспектів у сучасному мас-медійному просторі; із поетики ху-
дожнього тексту; із проблем лексикології, фразеології й лексикографії; із сучасних проблем 
лінгводидактики; із теоретичних та практичних проблем граматики. Конференція була 
проведена вперше на базі філологічного факультету Комунального закладу вищої освіти 
«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» за підтримки Департаменту освіти та на-
уки Вінницької обласної державної адміністрації, Вінницької обласної ради та адміністра-
ції коледжу на чолі з директором, відмінником освіти України Костянтином Войцехівським 
та методистом Тетяною Рудою, з ініціативи декана філологічного факультету, кандидата 
філологічних наук Олени Похилюк та завідувачів кафедр: української філології – канди-
дата філологічних наук Надії Скрипник; германської філології – кандидата педагогічних 
наук Ірини Головської; зарубіжної літератури та основ риторики – кандидата філологічних 
наук Юлії Лебедь. 

До участі в конференції долучилися науковці провідних закладів вищої освіти та науко-
вих установ України: Національна академія наук України, Національна академія педаго-
гічних наук України, Національний педагогічний університет імені М. Драгоманова, Схід-
ноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Національний авіаційний 
університет, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Шевченка, Доне-
цький національний університет імені В. Стуса, Чернівецький національний університет 
імені Ю. Федьковича, Національний університет «Острозька академія», Вінницький дер-
жавний педагогічний університет імені М. Коцюбинського, Уманський державний педа-
гогічний університет імені П. Тичини, Рівненський державний гуманітарний університет, 
Одеська державна академія будівництва та архітектури та ін. Серед учасників конференції 
були представники Республіки Білорусь, Республіки Молдова, Непалу, Франції, Кутаїсі.

У рамках конференції було проведено дві практичні лабораторії, творча майстерня, вісім 
майстер-класів різноманітного спрямування, за що особливо хочемо подякувати їх організа-
торам. Усі учасники конференції мали змогу опублікувати свої наукові доробки в спеціаль-
ному випуску наукового журналу, у збірнику матеріалів конференції, а також у «Віснику 
науково-методичних досліджень Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу». 

Від імені організаторів конференції дякуємо всім учасникам, співорганізаторам за на-
дану допомогу. Переконані, що результати конференції стануть у нагоді нашій науковій 
спільноті й сприятимуть її професійному становленню. На майбутнє запрошуємо Вас брати 
участь у науково-практичних заходах, які відбуватимуться на базі нашого закладу освіти.

Оргкомітет конференції
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Комунальний заклад вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

ЕТНО-НАЦІОНАЛЬНА ОСНОВА ЛІТЕРАТУРИ ЯК СКЛАДНИКА КУЛЬТУРИ
Анотація. У статті визначено сутність і значення етно-національних первнів у літературній творчості 
та у структурі художніх текстів; систематизувано здобутки чендеєзнавства крізь призму етнічно-регіо-
нальної хронотопної зосередженості як основи ідіостилю письменника; проаналізувати проблеми націо-
нальної та мовної самоідентифікації у творчості закарпатського письменника Івана Чендея. Зосереджено 
увагу на особливостях відтворення етнічно-регіонального верховинського й українського національного 
світобачення у творчості Івана Чендея, їх кореляції з загальнолюдськими етично-естетичними цінностя-
ми, своєрідності у контексті української та світової літератури. Дається системний аналіз доробку Івана 
Чендея через призму хронотопної локалізації, специфіки художньої трансформації реалій у його творах. 
Детально і всебічно аналізуються матеріальні й духовні первні верховинського світогляду, які стали під-
ґрунтям ідіостилю письменника. Також встановлюються типологічні подібності між особливостями хроно-
топних локусів та їх зв’язку з ідейним змістом у творах І. Чендея. Це дало змогу узагальнити попередні 
дослідження та конкретизувати окремі формально-змістові рівні творчості письменника, які досі розгля-
далися лише частково, вписати його доробок у широкий контекст здобутків світової літератури. Набуло 
подальшого розвитку і поглиблення теоретичне обґрунтування: ролі етнічно-національної основи, матері-
альних і духовних складників культури у творчості письменника; кореляції художніх образів із реаліями 
буття; етнічної, регіональної, національної своєрідності літератур.
Ключові слова: етно-національна основа, література, культура, хронотоп, ідіостиль, самоідентифікація.

Boyko Victoriia 
Communal Higher Education Institution

«Vinnytsia Humanities Pedagogical College»

THE ETHNIC AND NATIONAL FOUNDATION OF LITERATURE  
AS A CONSTITUENT PART OF CULTURE

Summary. In this article, the essence and meaning of ethnic and national elements in literary creativity and 
the structure of fictional texts are defined; the achievements of Chendey studies are systematized through 
the prism of ethnic and regional chronotropic concentration as the foundation of the writer’s individual style; 
the problems of national and language self-identification in the creativity of the Transcarpathian writer Ivan 
Chendey are analyzed. The attention is focused on the peculiarities of the depiction of ethnic and regional 
Verkhovynian and Ukrainian national worldview in Ivan Chendey’s creativity, their correlation with universal 
ethical and aesthetic values, originality in the context of Ukrainian and world literature. A systematic anal-
ysis of Ivan Chendey’s works is given through the prism of chronotropic localization, and specifics of artistic 
transformation of realities in his works. The material and spiritual elements of the Verkhovynian worldview, 
which became the basis of the writer’s individual style, are analyzed in detail and comprehensively. Typological 
similarities between the features of chronotropic loci and their relation to ideological content in I. Chendey’s 
works are also established. This made it possible to summarize the previous research and to specify particular 
formal and meaningful levels of the writer’s creativity, which were previously considered only partially, to 
write his achievements in the broad context of the achievements of world literature. Theoretical justification 
has been developed further and deepened: the role of ethnic and national basis, material and spiritual com-
ponents of culture in the writer’s creative work; the correlation of artistic images with the realities of entity; 
ethnic, regional, national originality of literatures. Ethnic-national mentality, its constituents find direct and 
indirect expression in the national language, its dialects at different levels, while the language forms the na-
tional outlook, thinking, psycho types and so on. Vocabulary, grammar and syntax are not just a reflection of 
the culture of people who use the language. They create this culture in the course of their functioning, revealing 
the notions of beliefs and values of culture.
Keywords: ethnic and national basis, literature, culture, chronotope, individual style, self-identification.

Постановка проблеми. В останні десяти-
ліття не вщухають полеміки стосовно того, 

наскільки доречно вести мову про національно-
етнічні засади культури, мистецтва, літератури. 
Одні закликають зосередитися на методологіч-
ному індивідуалізмові, стверджуючи, що поняття 
нації, національних цінностей і спільнот варто за-
лишити в минулому. Протилежна точка зору – аб-
солютний примат нації над особистісними інтенці-
ями у питаннях мистецтва і культури, котрі, своєю 
чергою, підпорядковуються державотворенню, що 
знаходить відображення у відповідній методології 
(наприклад, національно-екзистенційній).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження становлять праці В. Задорожного, 
І. Марґітича, М. Тиводара, О. Хланти, присвяче-
ні проблемам міфології, релігійного світогляду 
верховинців, розвитку закарпатського мистец-
тва; Ф. Броделя, Г. Гачева, М. Зана, С. Павлич-
ко, в яких ідеться про важливість матеріального 
буття людини і значний його вплив на творчість 
митця; М. Дмитренка, Х.Е. Керлота, О. Потапен-
ка, А. Тімофєєва, в яких аналізується специфіка 
художнього символу і його функцій у літератур-
ному творі; М. Бодкін, Н. Зборовської, З. Фройда, 
К.-Ґ. Юнґа, в яких визначається архетипно-пси-
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хоаналітичне підґрунтя художнього тексту і його 
роль у творі; Й. Баглая, Я. Грицака, Е. Еґана, 
Р. Офіцинського, П. Стерча, І. Франка та ін. з іс-
торії Закарпаття ХХ ст. 

Мета статті полягає у з’ясуванні особливос-
тей відтворення етнічно-регіонального верхо-
винського й українського національного світоба-
чення у творчості Івана Чендея.

Виклад основного матеріалу. «Термін «на-
ціональна ідентичність» стосовно літератури – це 
збереження найсуттєвіших національних ознак: 
мови, психології, мислення (свідомості), спосо-
бу буття, звичаїв, релігії, осмислення сучасного 
і минулого в світлі національної ідеї, послідовне 
(або й стихійне) відстоювання політичних, куль-
турно-духовних прав нації, державності як єдино 
можливої форми нормального існування націо-
нальної спільноти для її самоствердження, жит-
тєдіяльності й розвитку […] поняття ідентичності 
захоплює різні сфери діяльності народу (нації), 
як матеріальні, так і духовні […] в кінцевому 
наслідку має естетичний вияв» [9, с. 44–45]. Що-
правда, не завжди науковці, які наполягають на 
продуктивності національно-етнічної інтерпре-
тації творів, абсолютизують її, зазначаючи, що 
«не буває людини взагалі, вона завжди історично 
й національно та індивідуально конкретна […] 
Національне, нація – лиш одна із ланок онтоло-
гічного існування людини у світі: людина – рід – 
народ – нація як вицвіт, завершення буття на-
роду – людство – як сад націй – “народів вольних 
коло”» [1, с. 111]. Крім національного первня, ак-
центується увага на історичності й індивідуаль-
ності людини-творця, персонажа і читача.

Отже, поняття нації й етносу не втратили сво-
єї значущості й у наш час. Іван Лисий, спираю-
чись на положення праць Р. Брубейкера, зазна-
чає, «що інтелектуальна мода надто поспішно 
оголошує, ніби світ вступив у постнаціональну 
епоху» [7, с. 38–39]. Не відповідає дійсності та-
кож твердження, ніби байдужим (у кращому 
разі) до національних і етнічних витоків куль-
тури є постмодернізм. Уже згадуваний І. Лисий 
наголошує на «домінантній постмодерній на-
станові на самоцінність культурного розмаїття» 
[7, с. 38]. Варто звернути увагу на слово «до-
мінантній»: отже, є й інші настанови в постмо-
дернізмі, в тому числі негативні щодо значення 
націй у творенні сучасної культури, мистецтва, 
літератури, але орієнтація на культурне (а зна-
чить, національно-етнічне) розмаїття має зна-
чно більше поширення.

Можна припустити, що науковець видає ба-
жане за дійсне, але досвід різних національних 
західних літератур сучасності переконує в тому, 
що постмодернізм є дуже чутливим до проблем 
національної ідентичності, неповторності тощо, 
тільки він змушений вирішувати ці проблеми 
в умовах тотальної глобалізації культури, при-
скореного процесу міжнаціонального взаємовп-
ливу та взаємообміну, що часто призводить як 
до взаємозбагачення, так і до нівеляційних, де-
структивних наслідків. «Поняття […] транс- чи 
мультикультуралізму є не простою сумою куль-
тур, а невпинним процесом культурної взаємодії 
між певною кількістю культур» [8, с. 10]. І по-
стмодерністська література не залишається бай-
дужою до національно-культурних процесів.

Наталія Овчаренко, проаналізувавши твор-
чість чи не найвизначнішого представника 
канадського постмодернізму Тімоті Фіндлі, за-
значає, що його твори є «такою собі матрицею 
колективної свідомості канадців, сповіддю про 
їхню духовну сутність, почуття та прагнення» 
[8, с. 257]. Спираючись на праці канадських на-
уковців, українська дослідниця приходить до ви-
сновку, що подібний висновок стосується не лише 
творів Т. Фіндлі, але й усієї сучасної літератури 
Канади, зокрема і постмодерністської: «На думку 
відомої канадської письменниці Маргарет Ет-
вуд, «канадська любов до синтезу» виросла зі спе-
цифічно канадського прагнення до національної 
ідентичності. А звідси – і до бажання охопити 
єдиним поглядом, об’єднати нібито розрізнені 
галузі культури в цілому, як такі, що водночас 
творять національний менталітет і духовність. 
У другій половині минулого століття представ-
ники таких напрямів, як постструктуралізм, по-
стколоніальні теорії і практики, що характери-
зують епоху постмодернізму, також відновили 
інтерес до феномену національної ідентичності 
в канадській літературі» [8, с. 5].

С. Висоцька, досліджуючи англійську рома-
ністику другої половини ХХ ст., її жанрові домі-
нанти, наголошує на тому, що в 1960-70-і роки лі-
тература Великобританії переживала своєрідну 
кризу, викликану якраз пошуками національно-
культурної ідентичності в нових умовах. Праці 
англійських літературознавців переконують, що 
поряд із явищами транскультурності й мульти-
культуралізму, викликаних напливом великої 
кількості митців-емігрантів, спостерігається рух 
значної кількості романістів до національних 
«основ», які вони знаходять у вікторіанській добі 
[3, с. 61–70]. Це стосується орієнтації як на іде-
ологію, світогляд вікторіанства, так і на продо-
вження, трансформацію традиційних жанрових 
матриць роману.

До цього можна додати, що українські постмо-
дерністи теж часто акцентують увагу на націо-
нальній своєрідності й витоках власної творчості, 
вбачаючи її, зокрема, у традиціях українського 
бароко («Україна ж – це країна бароко» [2, с. 194]) 
і футуризму. Напрошується висновок, що по-
стмодерністська література не тільки часто ха-
рактеризується національною своєрідністю, не-
повторністю, але й зосередженістю на проблемах 
національно-етнічної ідентичності, опозиції  
Я/моя і чужі нації, позиціонування себе у світі як 
представника конкретної нації. Не оминає цих 
проблем, як можна побачити з попередніх сторі-
нок, і постмодерністська, постструктуралістська 
й, особливо, постколоніальна теорія. Тим більше 
важливим є залучати етнічно-національний дис-
курс для інтерпретації творів ХХ ст., автори яких 
мали свідому настанову на відтворення регіо-
нально-культурної неповторності, окремого ці-
лісного культурного локусу. Саме до таких авто-
рів можна зарахувати Івана Чендея та багатьох 
інших закарпатських письменників.

Етнічно-національні чинники є багатогран-
ними, але якщо сприйняти їх у дусі сучасних 
теорій як окремі й одночасно взаємопов’язані 
тексти, то стає зрозумілим зближення і навіть 
ототожнення нації з культурою. «[…] у новітніх 
філософських (та й соціологічних) західних до-
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слідженнях нації смисловий наголос зроблено 
якраз на її культурних вимірах» [7, с. 41].

Водночас постає питання про кореляцію між 
поняттями етносу й національності. Переважно 
їх розрізняють, але не проводять поміж ними чіт-
кої межі. Якщо говорити про культурні сутності 
етнічних груп і націй, то саме перші з них готують 
основи для других у формі міфології, традицій, 
особливостей культурного кодифікування тощо. 
Ентоні Сміт уважає їх культурними ресурсами 
етнічних спільнот, які переходять до національ-
ностей і отримують у них розвиток. «Національ-
не існування можна вважати за спеціалізова-
ний розвиток етнічної належності, а конкретні 
нації – за територіалізований і політизований 
розвиток etnies» [10, с. 55]. Отже, культура єднає 
етноси й національність, відмінність же полягає 
у тому, що нації, крім культурного, отримують 
ще й політичний вимір, проте культура відіграє 
і в національному бутті провідну роль.

Кожна нація, котра претендує на повноцінне 
функціонування, повинна відбутися не тільки 
політично (мати власну повноцінну державу чи 
хоч би фактичну, а не формальну автономію), 
але й культурно, таким чином утверджуючись 
серед інших націй. «Водночас культура є виявом 
сукупної дії нації, і в цьому сенсі старша і суве-
ренніша за державу. Адже держава – сама плід 
певної культури […] в усьому своєму обсязі вона 
(культура. – В.Б.) безмежно ширша за сферу 
функціонування держави» [5, с. 32]. Чим культу-
ра цілісніша й унікальніша, тим міцніша націо-
нальна спільнота, і навпаки. «[…] кожна культу-
ра цінна своєю унікальністю, а не масштабами. 
В емансипації нації (та її мови) культура – дале-
ко не «вторинний» чинник. Вона і збуджує цей 
процес, і вивершує його. Культура – основний ви-
разник творчої потенції етносу та основна мета 
історичного розвитку. Тож генерування культу-
ри й поглиблення культурної самосвідомості – 
чи не найважливіше у самоствердженні нації, 
в національному відродженні» [4, с. 794]. Отже, 
культура (а значить, і література) визначається, 
формується етносом і нацією й одночасно визна-
чає і формує націю.

Етнічно-національний менталітет, його 
складники знаходять безпосередній і опосеред-
кований вияв у національній мові, її діалектах 
на різних рівнях, водночас мова формує наці-
ональне світовідчуття, мислення, психотипи 
тощо. «Лексика, граматика і синтаксис – не про-
сто відображення культури людей, що користу-
ються мовою. Вони творять цю культуру в проце-
сі свого функціонування, розкриваючи поняття 
вірувань і цінностей культури».

Отже, самі лише зображально-виражальні за-
соби забезпечують мистецтву слова нерозривний 
зв’язок із національною матеріально-духовною 
культурою. Такий зв’язок літератури, культури 
(через мову) з національною свідомістю і буттям 
можна інколи чітко встановити, ще частіше про 
нього можна здогадуватися, або й узагалі вже не-
можливо його відчитати. Це не означає, що його 
в такому разі не існує. Відомі лінгвісти Д. До-
бровольський та Е. Пірайнен доводять, що мовні 
символи завжди мали відповідники в культур-
них національних кодах. І якщо їх не «бачимо» 
зараз, то вони обов’язково були в минулому. 

Формою «прориву до автентичного розумін-
ня» постають способи символізації, особливості 
національного мовно-культурного кодування. 
«[…] прикметні особливості культури залежать 
насамперед від особливостей використання 
символів […]» [6, с. 9]. Лінгвальна символіка, 
сутність її формування є дуже важливими для 
нашого дослідження, бо виокремлюють чле-
нів спільноти серед просто знавців тієї чи тієї 
мови, об’єднують їх до «[…] середовища кому-
нікантів, які є водночас живими чинними 
суб’єктами і розуміють одне одного завдяки 
спільному досвідові номінації […] а також за-
вдяки зануреності у спільний світ символів, 
світ символічної взаємодії… Цей світ незбаг-
ненний для тих, що навіть і непогано “знають” 
мову, але ще не втаємничені у відповідну куль-
туру, цебто не залучені (бодай почасти) у повсяк-
дення соціуму, у способи його життєдіяльности 
(зокрема комунікативної діяльности), у сам сенс 
міжсуб’єктних стосунків» [6, с. 13].

«У комунікативній діяльності, – як гадає 
Ю. Габермас, – кожен учасник навзаєм раціо-
нально мотивує один одного, аби діяти вкупі, а 
відповідні вербальні акти передбачають на ґрунті 
невербальних зусиль (соціокультурних і психо-
культурних) відповідні дії, які притаманні усій 
людській життєдіяльності в її конкретних етноло-
кальних вимірах» [6, с. 9]. Витворюється надзви-
чайно складна система взаємин між неповторни-
ми індивідами, Іншими, які водночас належать 
до певних етнічно-національних спільнот, «зану-
рені» в їх мовно-культурне середовище, залежні 
від нього у світосприйнятті й діяльності. Поряд із 
міжособистісними зв’язками, відповідно, функці-
онують стосунки між різного рівня спільнотами, 
а в результаті витворюється єдиний загальнолюд-
ський комунікативний простір. У дисертації осно-
вна увага приділятиметься етно-ментальному 
прочитанню творчості Івана Чендея, на що вказує 
вже тема роботи, але особистісний і гуманістич-
ний дискурси, як нерозривно пов’язані з таким 
прочитанням, теж будуть постійно корелювати 
з національним дискурсом.

Особистісний, національний і гуманістич-
ний (загальнолюдський) дискурси виявляються 
взаємопов’язаними, корелюють між собою. Лі-
тературні тексти стають цікавими для читача 
через творення неповторного світу – особистого 
чи етнічного, – який приваблює відмінністю, але 
містить і чимало спільного. Без спільної осно-
ви комунікація неможлива, зокрема і в літера-
турі, про що йдеться ще в О. Потебні. На думку 
відомого мовознавця і літературознавця, «твори 
далеких епох не сприймаються сучасними чита-
чами часто не тому, що вони естетично недоско-
налі, а тому що втратився зв’язок між автором 
і читачами. Сприйняття змісту твору і спільність 
між читачем і автором перебувають у прямій за-
лежності від спільності їх духовно-практичного 
досвіду. Особистісний дискурс умовно уособлює 
відмінність, неповторність (умовно, бо він теж 
неможливий без спільності), гуманістичний, за-
гальнолюдський – спільність. Проміжною лан-
кою між ними перебуває «духовно-практичний 
досвід», який формує етнічно-національний дис-
курс і поєднує в собі спільне та своєрідне. Про-
водити чітку межу між цими дискурсами не 
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варто, бо важко чи й неможливо знайти зв’язки 
між індивідуальним і загальним словом, хоча 
вже йшлося про те, що такі зв’язки обов’язково 
були, тільки з часом «затерлися», зберігаються 
на підсвідомому чи несвідомому рівні. Особливо 
це стосується національно-етнічного дискурсу, 
який через «затертість» зв’язків між індивідуаль-
ним і загальним інколи випадає з поля зору до-
слідників, котрі зосереджуються на синтезі непо-
вторності індивідуального з загальнолюдськими 
спільними значеннями і цінностями.

Твори надаються для прочитання через при-
зму національно-етнічного дискурсу більшою чи 
меншою мірою, можна говорити про його доміну-
вання чи слабкий вияв, але система матеріально-
духовних рівнів національного буття обов’язково 
пронизує літературні тексти. В цьому плані по-
казова еволюція поглядів Юрія Шевельова-Ше-
реха. В 40-х роках минулого століття він дуже 
переймався небезпекою втрати національної не-
повторності української літератури, нівеляцій-
них потужних впливів на неї російської, західно-
європейських і північноамериканської культур, 
космополітичних ідей, тому активно пропагував 
так званий національно-органічний стиль. Че-
рез півтора десятка років він прийшов до пере-
конання, що етнічні основи особистості, зокрема 
літератора, настільки потужні, що в жодному 
разі митець не уникне їх, його твори так чи так 
будуть позначені національною неповторністю.

Розмежовувати форми ідентичності не вар-
то, бо вони тісно переплетені, взаємопов’язані, 
визначають одне одного, заперечуючи «наївне 
уявлення про існування якоїсь так званої «мате-
ріяльної культури» на противагу духовній – це 
тільки задавнена фікція» [6, с. 295]. Отже, навіть 
географія, клімат, побут, засоби виробництва, 
рід занять, фінансово-економічні особливості 
неминуче знаходять відображення у творчості 
того чи того митця. Зв’язок письменника, його 
творчості з національністю, тобто національною 
культурою, є іманентним, але це не означає, що 
він обов’язково виявляється у прямому нази-
ванні прикмет етнічного буття, відтворенні від-
повідних процесів і т.п. Найчастіше це «зв’язок, 
який не декларується відверто, а яким непо-
мітно, але всеохоплююче пройнято атмосферу 
кожного його твору та типи особистостей їхніх 
персонажів» [8, с. 256], тому треба вміти його 
тонко відчитати, не зруйнувавши структури тво-
ру. Проте з метою якомога повнішого виконан-
ня поставлених завдань у роботі, не забуваючи 
про потребу зазначеного відчитання, доведеться 
умовно розглядати відокремлено матеріальний 
та ідеалістично-духовний рівні етно-національ-
ної культури у творчості І. Чендея, з постійним 
наголошуванням на їх взаємозв’язку й умовності 
розмежування.

Дуже важливим, особливо у ХХ ст., є питання 
самовизначення етносу чи нації, ким себе вважа-
ють самі мешканці тих чи тих теренів, а не на-
уковці. Частина русинів Закарпаття в різні часи 
визнавали себе чи то частиною угорців, чи то слова-
ків. Проте більшість закарпатців протягом усього  
ХХ ст. (а отже, і раніше) не забували про своє укра-
їнське коріння, постійно прагнули возз’єднання 
з Великою Україною. Особливо потужним таке са-
моусвідомлення слов’ян-закарпатців стає напере-

додні і в період Карпатської України, про що свід-
чили результати виборів. Ще одним офіційним 
документальним підтвердженням домінування 
думки, що мешканці Закарпаття дотримуються 
української самоідентифікації, стали результати 
перепису 2001 року, коли русинами назвали себе 
10183 (0,8%) мешканців області, українцями – 
1010127 (80,5% від загальної кількості населення 
області), тобто у сто разів більше порівняно з ру-
синами. Якщо йдеться про художню літературу, 
мистецтво, то кожен митець так само для себе 
визначає національно-етнічну приналежність, 
і можемо констатувати, що абсолютна більшість 
закарпатських літераторів-русинів уважали себе 
частиною української нації, хоча зосереджували-
ся на відтворенні буття рідного закарпатського ет-
носу в його неповторності й культурній цілісності, 
час від часу зазначаючи їх споконвічну спорідне-
ність із українством. Це стосується і творчості Іва-
на Михайловича Чендея (1922-2005).

Замкнутість, автентичність і оригінальність, 
натуральний спосіб господарювання русинів За-
карпаття породжують відповідну зосередженість 
місцевих письменників ХІХ–ХХ ст. на обмеже-
них просторових і культурних теренах. Олекса 
Мишанич та інші дослідники літератури За-
карпаття постійно зазначали, що закоріненість 
у закарпатське буття, етнічно-культурний світ 
визначали особливості творчості Федора Потуш-
няка, Луки Дем’яна, Михайла Томчанія, Юлія 
Боршоша-Кум’ятського, Олександра Маркуша, 
Василя Ґренджі-Донського, Юрія Мейгеша, 
Юрія Керекеша, Петра Скунця та ін. Значна 
частина з них брала активну участь у створенні 
та функціонуванні Карпатської України як дер-
жави, через півстоліття – в утвердженні загаль-
ноукраїнської державності. 

Серед цих літераторів фігурою чи не першої 
величини постає Іван Чендей. «І. Чендей разом із 
своїми старшими побратимами по перу – О. Мар-
кушем, Л. Дем’яном, Й. Жупаном, Ф. Потушня-
ком, М. Томчанієм – створили закарпатську шко-
лу новелістів, про яку сказано чимало добрих 
слів…». До продовжувачів традицій закарпат-
ської «школи», базованої на культурній автен-
тиці й багатстві традицій, їх гуманістичного за-
гальнолюдського звучання, можна також додати 
сучасних Петра Мідянку і Мирослава Дочинця, 
творчість яких уже позначена абсорбуванням 
культурних здобутків близьких і далеких наро-
дів, однак закарпатська етнічно-культурна ав-
тентика домінує – до зосередженості на вузьких 
просторових локусах (село Широкий Луг із око-
лицями у першого, Мукачево й околиці – у дру-
гого), маловідомих діячах і пам’ятках місцевої 
культури, їх прямому і прихованому цитуванні, 
до насичення текстів діалектизмами, частих ет-
нографічно-фольклорних ремінісценцій тощо.

Висновки і пропозиції. Зосередженість 
закарпатських письменників минулого і сучас-
ності на вузькому просторовому локусі, замкну-
тість у цілісному світі етнічної культури не була 
одноманітною. Одні не виходили за межі цього 
світу ні просторово, ні культурно, інші сприйма-
ли його як перехрестя різних культур із різних 
куточків Європи, тобто сприймали Закарпаття 
як транскультурний і мультикультурний регі-
он, в якому, однак, русини вирізнялися власною 
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багатою і самодостатньою культурою. Але ко-
жен із письменників репрезентував русинську, 
верховинську культуру як неповторну, суттєво 
відмінну від інших, закорінену в прадавні ви-
токи, тисячолітню автентику, що робить її особ-
ливо цінною для творення загальноукраїнської, 
загальноєвропейської та загальносвітової муль-
тикультуральності та визначає неповторність 

і цінність закарпатської літератури, творчості 
найвизначніших її представників, до яких на-
самперед належить й І. Чендей. З іншого боку, 
індивідуальна неповторність, значимість твор-
чого світу Івана Чендея, її загальнолюдське зву-
чання передусім визначається домінуванням ет-
нічно-національних первнів у його літературних 
текстах.
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Державний навчальний заклад 
«Вінницький центр професійно-технічної освіти технологій та дизайну»

МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД ДО ВИКЛАДАННЯ  
ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Анотація. Стаття присвячена розв’язанню проблеми впровадження у процес викладання навчальних 
дисциплін у закладі освіти мультидисциплінарного підходу як способу розширення знань учасників 
освітнього процесу, формування та розвитку ключових та професійних компетентностей, ефективного ви-
користання навчального часу, розвитку мотивації до набуття професійної освіти, підвищення ефектив-
ності і якості освітніх послуг. Зростання інформатизації та інтеграція різних сфер діяльності, збільшення 
кількості інформаційних потоків і перехід виробництва на сучасні інноваційні технології обумовлюють 
необхідність систематичного оновлення знань випускників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти і підвищення якості їх підготовки. Глобальні дослідження вимог ринку праці виявили, що конку-
рентна спроможність робітників нині корелює зі сформованістю у них компетенцій, визначених шляхом 
широкого кола прогностичних досліджень.
Ключові слова: компетентнісний підхід, інтеграція, інтегроване навчання, мультидисциплінарний 
підхід, освітній процес.
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MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO TEACHING HUMANITIES  
IN EDUCATION INSTITUTIONS

Summary. The article is devoted to solving the problem of introduction of multidisciplinary approach in the 
teaching of educational disciplines in the educational establishment as a way of expanding the knowledge of 
the participants of the educational process, formation and development of key and professional competences, 
effective use of educational time, development of motivation for acquiring professional education, improving 
the quality of professional education, services. The key to a successful life in the 21st century is the ability and 
willingness to solve complex problems, the ability to think critically, creative skills, management and coordina-
tion of work, collaboration, reflection, decision making, service orientation, negotiation and cognitive flexibility. 
The growth of informatization and integration of different spheres of activity, the increase in the number of 
information flows and the transition of production to modern innovative technologies make it necessary to sys-
tematically update the knowledge of graduates of institutions of professional (vocational-technical) education 
and improve the quality of their training. The idea of integrated learning is extremely relevant nowadays, as it 
contributes to the formation of a comprehensive system of students' knowledge and skills, the development of 
their creative abilities and potentials. With its successful methodological realization it is supposed to achieve 
the goal of quality education, that is, education of a competitive, able to provide each person with the necessary 
means to independently achieve one or another vital goal, creative self-assertion in various social spheres.  
In the process of studying the concept of integration, it was concluded that there is no single understanding of 
this phenomenon. Often, integration refers to the combination in the educational process of individual phenom-
ena that allow you to analyze the subject of study more thoroughly and diversely, contribute to the development 
of critical thinking of students, forming a holistic picture of the world. Global studies of labor market demands 
have found that workers' competitiveness is now correlated with their competencies, which are defined through 
a wide range of predictive studies.
Keywords: competence approach, integration, integrated learning, multidisciplinary approach, educational process.

Постановка проблеми. Сучасні потреби 
підвищення якості професійної (професій-

но-технічної) освіти зумовлюють визначення на-
прямів і джерел реформування та модернізації 
цієї важливої освітньої ланки. 

Науковці прогнозують, що розвиток техніки 
і технологій, глобальна автоматизація виробни-
цтва і сфери обслуговування, роботизація усіх 
сфер життя людства призведуть до занепаду 
і зникнення значної частини існуючих нині про-

фесій, які не потребують високої кваліфікації, 
а отже, звільнення працездатного населення 
[3, с. 4]. Таким чином можна стверджувати, що 
визначна місія закладів професійної (професій-
но-технічної) освіти епохи постмодерну – підго-
товка конкурентоспроможних фахівців, здатних 
до інтегрованої діяльності. 

Запорукою успішного життя у ХХІ столітті 
є здатність і готовність до розв’язання комплек-
сних завдань, уміння критично мислити, нави-
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чки творчості, управління, координації праці, 
співпраці, рефлексії, прийняття рішень, орієн-
тації на обслуговування, ведення переговорів, 
когнітивної гнучкості [3, с. 7]. Таким чином од-
ним із концептуальних положень оновлення 
змісту професійної (професійно-технічної) освіти 
нині є компетентнісний підхід, методологія яко-
го змінює не тільки сам зміст освіти, а й усі інші 
складники педагогічного процесу: методи, фор-
ми, засоби навчання, діяльність викладача, на-
вчально-пізнавальну діяльність учня тощо.

Ідеї компетентнісної професійної освіти нероз-
ривно пов’язані з проблемами інтеграції змісту 
навчальних предметів, зокрема впровадження 
мультидисциплінарного підходу до викладання 
загальноосвітніх дисциплін та дисциплін за-
гальнопрофесійної та професійної підготовки.

Аналіз останніх досліджень. Найбільший 
інтерес до практичної реалізації ідей інтердис-
циплінарного, мультидисциплінарного і тран-
сдисциплінарного підходів у навчальному проце-
сі виявили американські і європейські науковці 
на початку ХХІ ст. У цей час було видано низку 
праць, присвячених вибору методів інтердисци-
плінарного навчання (Т. Аугсбург), процедурі 
оцінювання учнів, які перебувають в інтердис-
циплінарному навчальному середовищі (Д. Мос), 
загальним підходам до трансдисциплінарності 
в навчальному процесі (Т. Осборн).

Теоретичні основи інтеграції в Україні дослі-
джуються за декількома науковими напрямами: 
методологічне обґрунтування проблем інтеграції 
(С. У. Гончаренко, Ю.І. Мальований, О.В. Сер-
гєєв); визначення структури інтегрованих знань 
(Т.М. Усатенко); дослідження системологічних 
аспектів інтеграції (О.І. Джулик, Є.Б. Явор-
ський); проблеми інтегративних процесів в освіті 
(І.М. Богданова); розробка шляхів упровадження 
інтеграції в навчальний процес (Л.В. Вичорова, 
Т.О. Горзій, О.Т. Проказа, Є.М. Романенко); ін-
теграція теоретичних і виробничих аспектів на-
вчання (Т.Д. Якимович); інтеграція у ступеневій 
освіті (Ю.Ц. Жидецький); взаємозв’язки інтегра-
ції та диференціації (В.Ф. Моргун); психологіч-
ні аспекти інтеграції (Т.Г. Яценко); формуван-
ня системи знань – дидактична інтегрологія 
(І.М. Козловська).

Мета статті – розкрити можливості мульти-
дисциплінарного підходу як способу розширення 
знань учасників освітнього процесу, формування 
та розвитку ключових та професійних компе-
тентностей, ефективного використання навчаль-
ного часу, розвитку мотивації до набуття профе-
сійної освіти, підвищення ефективності і якості 
освітніх послуг. 

Виклад основного матеріалу. Ідея інтегро-
ваного навчання нині надзвичайно актуальна, 
адже сприяє формуванню цілісної системи знань 
і вмінь учнів, розвитку їхніх креативних здібнос-
тей та потенційних можливостей. З її успішною 
методичною реалізацією передбачається досяг-
нення мети якісної освіти, тобто освіти конку-
рентноспроможної, здатної забезпечити кожну 
людину необхідними засобами самостійно до-
сягати тієї чи іншої життєвої цілі, творчо само-
стверджуватися в різних соціальних сферах.

У процесі вивчення поняття інтеграції ді-
йшли висновку, що єдиного розуміння цього яви-

ща немає. Найчастіше під інтеграцією розумі-
ється поєднання в навчально-виховному процесі 
окремих явищ, які дозволяють аналізувати пред-
мет вивчення більш ґрунтовно та різнопланово, 
сприяють розвитку критичного мислення учнів, 
формуванню цілісної картини світу [1, с. 12]. Од-
нак перед процесом інтеграції стоїть безліч неви-
рішених проблем, головною з яких на сьогодніш-
ній день можна назвати таку: як інтегрувати? 

Особливої актуальності набуває ця пробле-
ма у закладі професійної (професійно-технічної) 
освіти, адже саме тут відбувається одночасне ви-
вчення навчальних предметів загальноосвітньої 
та професійної підготовки, а відтак і формуван-
ня освіченої особистості та конкурентоспромож-
ного компетентного кваліфікованого робітника, 
здатного швидко адаптуватися в змінних умовах 
ринку праці. Приміром, якщо вивчення загаль-
ноосвітнього курсу української мови 10-11 класів 
в школі ґрунтується на основі кращих зразків 
української літератури та народної творчості, 
то у закладі професійної (професійно-технічної) 
освіти цей курс вимагає інтегрування із предме-
тами професійної підготовки. Вивчення мовних 
явищ на основі професійно орієнтованих тек-
стів сприяє розвитку професійно грамотної мов-
ної особистості, дозволяє формувати професійне 
мовлення учнів, що відповідає акцентуаційним, 
орфографічним, лексичним, морфологічним, 
синтаксичним, стилістичним нормам української 
мови. Окрім того, зважаючи на відсутність у на-
вчальному плані курсу української мови за про-
фесійним спрямуванням, саме на уроках україн-
ської мови загальноосвітньої підготовки мають 
відпрацьовуватися уміння і навички професій-
ної самопрезентації у професійній комунікатив-
ній взаємодії, організації колективної діяльнос-
ті, запобігання конфліктам або їх врегулювання, 
вибору оптимальних засобів спілкування у кон-
кретній виробничій ситуації, проектування різ-
них видів професійної діяльності відповідно до 
ситуації, моделювання комунікативного проце-
су, передбачення реакції потенційного клієнта 
на певні слова і вчинки тощо. Це можливо лише 
за умови впровадження мультидисциплінарного 
підходу до викладання загальноосвітніх і про-
фесійно орієнтованих навчальних предметів, як 
от: українська мова і історія флористики, історія 
мистецтв; українська мова і перукарська справа, 
матеріалознавство, основи пластичної анатомії 
та фізіології шкіри обличчя; українська мова 
і технологія фоторобіт чи технологія оформлю-
вальних робіт.

Мультидисциплінарний підхід розширив межі 
традиційного за рахунок застосування знань з ін-
ших галузей наукового знання, проте його мета 
залишилася тією ж, що й при дисциплінарному 
підході: він передбачає залучення знань з різних 
предметних галузей, але не поєднує їх. Дисциплі-
нарні і мультидисциплінарні дослідження вза-
ємодоповнювальні за своєю природою [2, с. 19]. 

Основними ознаками застосування мультидис-
циплінарного підходу в освітньому процесі закла-
ду професійної (професійно-технічної) освіти є: 

– взаємодія декількох навчальних предметів 
(більше двох); 

– викладачі окремих навчальних предметів, 
досліджуючи різні аспекти проблеми, працюють 
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самостійно, паралельно або послідовно, ставлять 
індивідуальні цілі, не виходять за межі даного 
навчального предмета, використовуючи специ-
фічні знання, методики та інструменти;

–  діяльності викладачів властива зовнішня 
узгодженість, зосередженість на потребах здобу-
вачів освіти та поставлених завданнях; 

– учасники проекту поінформовані про між-
дисциплінарну взаємодію; 

– висновки окремих досліджень підсумову-
ються і зіставляються; 

– результатом вирішення проблеми є сума 
окремих частин (висновків), здобутих у межах 
кожної окремої дисципліни [4, с. 260].

Ключова риса мультидисциплінарного підхо-
ду – постійна тісна взаємодія фахівців різних на-
прямків для досягнення найбільш об’єктивного 
результату і прийняття найбільш ефективних 
рішень [5, с. 153]. За такої взаємодії складові 
навчального предмета та їх мета не змінюють-
ся, однак часто контрастують: філолог, психолог 
і викладач спеціальних дисциплін трактувати-
муть однакові освітні ситуації по-різному, пере-
буваючи у полі своїх компетенцій.

 

викладачі 
української 

мови 

Рис. 1. Взаємодія педагогічних кадрів  
з метою формування професійної 
комунікативної компетентності

Мультидисциплінарний підхід забезпечує 
розгляд проблеми дослідження з різних точок 
зору. Викладачі включених навчальних пред-
метів аналізують отримані в освітньому процесі 
дані і реагують на них відповідно до структури 
і специфіки предмета, що викладають. 

Така спільна робота має низку переваг: роз-
ширення знань учасників освітнього процесу, 
формування та розвиток ключових та професій-
них компетентностей, більш ефективне викорис-
тання навчального часу, розвиток мотивації до 
набуття професійної освіти, підвищення ефек-
тивності і якості освітніх послуг. Переваги також 
включають в себе можливість дискусії між учас-
никами освітнього процесу, отримання нових 
ідей, набуття нових знань і навичок, позитивний 
вплив на професійну кар’єру. 

В основі формування професійної комуніка-
тивної компетентності майбутнього кваліфіко-
ваного робітника сфери послуг на основі мульти-
дисциплінарного підходу лежить виокремлення 
ядра – реально існуючих проблемних завдань, 
виконання яких здійснюється у процесі вивчен-

ня загальноосвітніх навчальних предметів, нав-
чальних предметів професійної підготовки від-
повідно до напряму підготовки, а також під час 
виробничого навчання та виробничої практики. 

професійна 
комунікативна 
компетентність 

виробниче 
навчання 

виробнича 
практика 

українська 
мова 

навчальні 
предмети 

професійної 
підготовки 

Рис. 2. Навчально-змістовий ресурс формування 
професійної комунікативної компетентності 

майбутніх кваліфікованих робітників

Вивчення будь-якої проблеми на межі двох 
предметів – це завжди цікаво. Такий вид діяль-
ності викликає високу мотивацію, спонукає до 
творчого пошуку і захоплює учнів. 

Зміст формування професійної комунікатив-
ної компетентності розкривають, з одного боку, 
професійні і комунікативні знання, уміння і до-
свід професійної комунікативної діяльності, що 
є базою компонентів професійної комунікативної 
компетентності кваліфікованих робітників сфе-
ри послуг, а саме: мотиваційного, когнітивного, 
соціолінгвістичного, рефлексивного, а з іншого 
боку – навчально-змістовий ресурс: комуніка-
тивно-орієнтовані навчальні предмети циклу 
загальнопрофесійної підготовки і лінгвістичні 
навчальні предмети загальноосвітньої підготов-
ки гуманітарного циклу, що забезпечують її фор-
мування. 

Навчально-змістовий ресурс становлять на-
вчальні предмети циклу загальнопрофесійної 
підготовки майбутніх кваліфікованих робітників 
сфери послуг, зміст яких стосується певних ас-
пектів формування професійної комунікативної 
компетентності майбутніх кваліфікованих робіт-
ників сфери послуг, тобто ці дисципліни є кому-
нікативно орієнтованими. 

Комунікативно орієнтовані дисципліни ро-
зуміємо як такі, що спрямовані на формування 
знань, умінь і навичок комунікативної діяльнос-
ті майбутніх кваліфікованих робітників сфери 
послуг як частини професійної комунікативної 
компетентності. Безпосереднім об’єктом їх ви-
вчення є комунікація загалом або її окрема час-
тина. До таких фахових комунікативно-орієнто-
ваних навчальних предметів належать «Основи 
психології та етики професійного спілкування».

Базовий рівень професійної комунікатив-
ної компетентності майбутніх кваліфікованих 
робітників сфери послуг формується також під 
час опанування ними лінгвістичних дисциплін 
загальноосвітньої підготовки гуманітарного ци-
клу, а саме, «Українська мова». 

Отже, згідно з навчальними планами і про-
грамами професійної підготовки майбутніх ква-
ліфікованих робітників сфери послуг у закла-
ді професійної (професійно-технічної) освіти, 
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навчально-змістовий ресурс формування профе-
сійної комунікативної компетентності майбутніх 
кваліфікованих робітників цієї сфери становлять 
такі навчальні предмети: «Українська мова», 
«Основи психології та етики професійного спіл-
кування», навчальні предмети професійної під-
готовки. Практичні професійно-комунікативні 
навички формуються також під час проходження 
виробничого навчання в освітньому закладі та удо-
сконалюються і відшліфовуються під час практики 
в умовах виробництва чи надання послуг.

Використання мультидисциплінарного підхо-
ду в закладі професійної (професійно-технічної) 
освіти забезпечує:

– формування в учнів цілісного світогляду 
про навколишній світ, активізацію їхньої пізна-
вальної діяльності; 

– підвищення якості засвоєння навчального 
матеріалу; 

– створення творчої атмосфери в колективі учнів; 
– виявлення здібностей учнів та їх особливостей; 
– формування професійної комунікативної 

компетентності майбутніх кваліфікованих робіт-
ників як необхідної умови їх конкурентоздатнос-
ті на ринку праці; 

– підвищення інтересу учнів до предмета; 
– ефективну реалізацію розвивально-вихов-

ної функції навчання.
Висновки. У результаті науково-методичного 

дослідницького пошуку розв’язання дидактичної 
проблеми формування професійної комунікатив-
ної компетентності майбутніх кваліфікованих 

робітників сфери послуг ми дійшли наступних 
висновків: 

– в основі формування професійної комуні-
кативної компетентності майбутнього кваліфі-
кованого робітника сфери послуг з використан-
ням мультидисциплінарного підходу лежить 
виокремлення ядра – реально існуючих проб-
лемних завдань, виконання яких здійснюється 
у процесі вивчення загальноосвітніх навчальних 
предметів, навчальних предметів професійної 
підготовки відповідно до напряму підготовки, а 
також під час виробничого навчання та виробни-
чої практики; 

– професійне навчання та базова мовна під-
готовка є основою (передумовою) майбутньої про-
фесійної комунікативної компетентності;

– ефективними формами організації освітньо-
го процесу з метою формування професійної кому-
нікативної компетентності є інтегровані уроки – 
тип уроку, у якому навколо однієї теми поєднано 
відомості різних навчальних предметів. 

– уроки, побудовані на основі мультидисци-
плінарності, сприяють формуванню в учнів ці-
лісного світогляду, активізації їх пізнавальної 
діяльності, підвищенню якості засвоєння на-
вчального матеріалу, створенню творчої атмос-
фери, підвищення інтересу до вивчення предме-
та, ефективній реалізації розвивально-виховної 
функції навчання, формуванню професійної ко-
мунікативної компетентності майбутніх кваліфі-
кованих робітників як необхідної умови їх конку-
рентоздатності на ринку праці.

Список літератури:
1. Дудіч Г.В. STEM: на орбіті можливостей. Освіта України. 2017. № 31. С. 12–13. 
2. Колот А. Міждисциплінарний підхід як передумова розвитку економічної науки та освіти. Вісник Київсько-

го національного університету ім. Т. Шевченка / Економіка. 2014. № 5(158). С. 18–22. 
3. Поліхун Н.І. Інтеграція навчального матеріалу з енергоефективності та збереження клімату у предметний 

зміст природничих дисциплін : Методичні рекомендації. Київ : Інформаційні системи, 2014. 60 с.
4. Сліпухіна І.А. Використання цифрового вимірювального комплексу в STEM орієнтованому освітньому се-

редовищі. Інформаційні технології в освіті й науці. Мелітополь : Вид-во МДПУ ім. Богдана Хмельницького, 
2016. С. 261–272.

5. Чернецький І., Сліпухіна І., Поліхун Н. Мультидисциплінарний підхід у формуванні STEM-орієнтованих 
навчальних завдань. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1.  
Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2017. С. 158–168.

References: 
1. Dudich, H.V. (2017). STEM: na orbiti mozhlyvostei [STEM: Orbiting Opportunities]. Education of Ukraine,  

no. 31, pp. 12–13. (in Ukrainian)
2. Kolot, A. (2014). Mizhdystsyplinarnyi pidkhid yak peredumova rozvytku ekonomichnoi nauky ta osvity [An 

interdisciplinary approach as a prerequisite for the development of economic science and education]. Bulletin of 
the Kyiv National University. T. Shevchenko / Economics, no. 5(158), pp. 18–22. (in Ukrainian)

3. Polikhun, N.I. (2014). Intehratsiia navchalnoho materialu z enerhoefektyvnosti ta zberezhennia klimatu u 
predmetnyi zmist pryrodnychykh dystsyplin: Metodychni rekomendatsii [Integration of training material on energy 
efficiency and climate conservation into the subject content of natural sciences: Guidelines]. Kyiv: Informatsiini 
systemy, 60 p. (in Ukrainian)

4. Slipukhina, I.A. (2016). Vykorystannia tsyfrovoho vymiriuvalnoho kompleksu v STEM oriientovanomu osvitnomu 
seredovyshchi [Use of digital measuring complex in STEM oriented educational environment]. Informatsiini 
tekhnolohii v osviti y nautsi [Information technology in education and science]. Melitopol: MDPU im. Bohdana 
Khmelnytskoho, pp. 261–272. (in Ukrainian)

5. Chernetskyi, I., Slipukhina, I., & Polikhun, N. (2017). Multydystsyplinarnyi pidkhid u formuvanni STEM-
oriientovanykh navchalnykh zavdan. Problemy metodyky fizyko-matematychnoi i tekhnolohichnoi osvity.  
Chastyna 1 [A multidisciplinary approach in the formation of STEM-oriented learning tasks. Problems of methods 
of physical-mathematical and technological education. Part 1]. Kropyvnytskyi: RVV TsDPU im. V. Vynnychenka, 
pp. 158–168. (in Ukrainian)



«Молодий вчений» • № 3.1 (79.1) • березень, 2020 р. 10

© Гальянова О.А., 2020

DOI: https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.1-3
УДК 373.5.011.3-51:[378.091.3:005:336.2]

Гальянова О.А.
Комунальний заклад вищої освіти 

«Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ  
В УМОВАХ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ

Анотація. Статтю присвячено проблемі формування мовленнєвої компетентності здобувачів вищої освіти 
в умовах педагогічного коледжу. Акцентовано увагу на реалізації компетентнісного підходу як актуаль-
ної проблеми якісної підготовки конкурентоспроможних вчителів початкових класів до роботи в новій 
українській школі. Розкрито сутність та значення мовленнєвої компетентності як складника фахової 
компетентності та педагогічної культури майбутнього вчителя. Визначено загально-педагогічні засади 
й окремі специфічні умови ефективного формування мовленнєвої компетентності майбутніх вчителів в 
умовах гуманітарно-педагогічного коледжу. У статті зроблено теоретичний аналіз досвіду автора з форму-
вання мовленнєвої компетентності студентів на заняттях з педагогіки (чим підкреслено роль дисциплін 
психолого-педагогічного циклу в системі підготовки вчителів в умовах коледжу), висвітлено шляхи вдо-
сконалення їх мовленнєвих здібностей, зроблено висновки.
Ключові слова: мовлення, мовленнєва діяльність, компетентність, мовленнєва компетентність, 
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FORMING THE SPEECH COMPETENCE OF A FUTURE TEACHER  
IN THE CONDITIONS OF THE PEDAGOGICAL COLLEGE

Summary. The article is dedicated to the problem of speech competence formation of higher education stu-
dents in the conditions of pedagogical college. Attention is placed on the implementation of the competence 
approach as an urgent problem of qualitative preparation of competitive elementary school teachers for work 
in the new Ukrainian school. The essence and importance of speech competence is disclosed as a component of 
professional competence and pedagogical culture of the future teacher. The general pedagogical foundations 
and specific conditions are determined for the effective formation of speech competence of future teachers in 
the conditions of the humanities-pedagogical college. The theoretical analysis of the author's experience in 
the formation of students' speech competence is made in teaching pedagogics (which emphasizes the role of 
the disciplines of the psychological-pedagogical cycle in the system of teacher training in college), the ways of 
improving their speech abilities are made. Formation of speech behavior in higher education students in ped-
agogical classes is conditioned by the choice of appropriate tools, organization of speech means, which in each 
specific communication situation, in compliance with grammatical, linguistic, ethical and other norms, allow 
effective selection of communicative language. At the same time, it should be borne in mind that every act of 
pedagogical interaction between the teacher and the students requires from them non-standard speech activity 
and behavior. Speech competence is the ability of an individual to adequately and appropriately use language, 
linguistic, linguistic and intonational means of expression in specific situations of life. The formation of the 
speech competence of a future teacher depends to a large extent on the organization of the educational process 
in general and in the course of studying pedagogical disciplines, in particular. It is a process in which: speech is 
a means of communication, creative, independent and critical thinking, a carrier of consciousness, memory, im-
agination, information, leadership, self-management of activity and behavior; Higher education students are 
learning the accuracy of language units, mastering expressive language skills, using language rules, and more.
Keywords: speech, speech activity, competence, speech competence, speech abilities, pedagogical culture.

Постановка проблеми. Освітні реформи 
в Україні потребують вдосконалення під-

готовки майбутніх вчителів, яка має відповідати 
суспільним запитам, сформульованим у профе-
сійних стандартах та стандартах освіти з вира-
ховуванням світових тенденції та рекомендацій 
впливових міжнародних організацій. Вдоскона-
лення системи педагогічної освіти спрямоване 
на підготовку педагогічних працівників нової 
генерації [1].

Зважаючи на те, що нова українська школа 
має стати місцем, де діти отримують не лише зна-
ння, але й уміння їх застосовувати та цінності для 
оцінювання і засвоєння навколишньої дійсності; 
бути закладом освіти з безпечним середовищем 
для розвитку, спілкування тощо. Розбудова нової 

школи потребує компетентного вчителя, здатного 
до використання нових методів, засобів, форм на-
вчання, зміни формату спілкування учнів, упро-
вадження проектної роботи, організації освітнього 
процесу через діяльність. Педагогічна компетент-
ність є запорукою конкурентоспроможності вчите-
ля на ринку освітніх послуг.

Актуальність проблеми «Формування мовлен-
нєвої компетентності майбутнього вчителя в умо-
вах педагогічного коледжу» полягає в тому, що 
дотримання мовно-мовленєвих норм вчителем 
забезпечує ефективне формування спільних для 
всіх учнів Нової української школи наскрізних 
вмінь, а саме: читання з розумінням, уміння ви-
словлювати власну думку усно і письмово, кри-
тичне та системне мислення, здатність логічно 



«Young Scientist» • № 3.1 (79.1) • March, 2020 11
обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, 
вміння конструктивно керувати емоціями, оціню-
вати ризики, приймати рішення, розв’язувати 
проблеми, здатність співпрацювати з іншими 
людьми тощо. У своєму дослідженні ми виходимо 
з того, що мовленнєва компетентність важливий 
та незамінний компонент професійно-педагогіч-
ної компетентності майбутнього вчителя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
У сучасній вітчизняній та зарубіжній науково-
педагогічній літературі чимало представлено 
досліджень з проблем теорії компетентнісного 
підходу та практики формування компетентнос-
тей здобувачів освіти, зокрема: І. Бех, І. Зимня, 
В. Краєвський, А. Хуторський, О. Овчарук, Н. Бі-
бік, О. Локшина, О. Пометун й ін. вивчали різ-
ні аспекти компетентісного підходу в сучасній 
освіті; В. Адольф, О. Гура, О. Дубасенюк, О. Ко-
берник, Н. Кузьміна, А. Радченко, Т. Шамова, 
Л. Хоружа та ін. розкривали психолого-педаго-
гічні аспекти професійної компетентності фахів-
ців; ключові та інші компетентності школярів 
досліджували С. Бондар, В. Бондар, І. Єрмако-
ва, О. Савченко; проблеми розвитку мовленнєвої 
компетентності учнів – М. Вашуленко, В. Мар-
тиненко, М. Наумчук, Г. Олійник, Г. Підлужна, 
Т. Піроженко, В. Семиченко, Н. Скрипченко й ін.

Теоретичний аналіз наукової літератури, ін-
ших інформаційних джерел дає підстави ствер-
джувати, що проблемі дослідження мовленнєвої 
компетентності та її формуванню надається зна-
чна увага. Разом з тим її актуальність не змен-
шується, що обумовлено різноманітністю підхо-
дів до розкриття сутності поняття «мовленнєва 
компетентність», недостатньо розробленістю пи-
тання формування мовленнєвої компетентності 
майбутнього педагога в умовах коледжу, отже 
проблема потребує подальшого вивчення.

Мета статті – розкрити сутність мовленнєвої 
компетентності вчителя та особливості її форму-
вання в процесі підготовки майбутнього педагога.

Виклад основного матеріалу. Сучасні за-
клади загальної середньої освіти потребують 
конкурентоспроможних компетентних учителів-
професіоналів, які розуміють стратегічні цілі 
педагогічної діяльності, володіють ґрунтовними 
знаннями, дієвим інструментарієм для прак-
тичної реалізації освітніх завдань, бездоганною 
культурою мовлення тощо.

Мовлення – це форма спілкування засобами 
мови, яка відіграє головну роль у міжособистісній 
взаємодії, у встановленні контактів та взаєморо-
зуміння. Мовлення вчителя – це ще й показник 
його професійної компетентності, культури, засіб 
самовираження й самоствердження в педагогіч-
ній діяльності.

В освітньому процесі мовлення реалізується 
у актах мовленнєвої діяльності, зокрема, пред-
метного інформування та мовленнєвої поведін-
ки, що включає й експресивне інформування, 
яке забезпечує регуляцію взаємовідносин усіх 
учасників цього процесу, але, у першу чергу, пе-
дагога та здобувачів освіти.

О.М. Леонтьев зазначав, що мовленнєва ді-
яльність має свої чітко виражені характеристи-
ки, зокрема: 

1) предметність діяльності (спрямованість на 
той чи інший предмет); 

2) ціленаправленість діяльності, яка означає, 
що будь-який акт діяльності характеризується 
кінцевою метою, досягнення якої заздалегідь 
планується виконавцем; 

3) вмотивованість мовленнєвої діяльності, 
яка визначається тим фактом, що насправді акт 
будь-якої діяльності підштовхується одночасно 
декількома мотивами, які згодом стають одним 
цілим; 

4) ієрархічна (вертикальна) організація діяль-
ності, яка включає ієрархічну організацію її оди-
ниць – мовленнєвих дій і мовленнєвих операцій; 

5) фазна організація мовленнєвої діяльності 
[2, с. 23–24].

Повстає питання готовності майбутнього вчи-
теля до успішної мовленнєвої діяльності в освіт-
ньому процесі. В контексті нашого дослідження 
ми виходимо з того, що ключовим є компетент-
нісний підхід, який забезпечує розвиток особис-
тості здобувача вищої освіти та уможливлює його 
ефективну реалізацію на основі набутих знань, 
умінь, здібностей, нахилів, цінностей тощо. 

Компетентність – динамічна комбінація 
знань, вмінь і практичних навичок, способів мис-
лення, професійних, світоглядних і громадян-
ських якостей, морально-етичних цінностей, яка 
визначає здатність особи успішно здійснювати 
професійну та подальшу навчальну діяльність 
і є результатом навчання на певному рівні вищої 
освіти [3, с. 2].

Важливою складовою професійної компе-
тентності майбутнього вчителя є мовленнєва 
компетентність, яка виявляється у свідомому 
спілкуванні між учасниками освітнього процесу, 
що формується й актуалізується в умовах безпо-
середньої їх взаємодії. Під мовленнєвою компе-
тентністю вчителя розуміємо об’єктивну озна-
ку його готовності до професійно-педагогічної 
діяльності та майстерності, здатність будувати 
власну комунікативну поведінку відповідно до 
реальних ситуацій спілкування, передусім про-
фесійних.

Вивчення і аналіз наукової психолого-педа-
гогічної літератури з проблем компетентнісного 
підходу та формування мовленнєвої компетент-
ності майбутнього вчителя дає нам підстави 
зазначити, що вчені мають різні підходи щодо 
визначення та розуміння термінів «компетен-
ція» й «компетентність», їх структури і характе-
ристик. Суперечності виявляються й в розкритті 
сутності та змісту мовленнєвої компетентності, її 
ієрархічності й підпорядкованості.

Так вчена Ю. Федоренко стверджує, що мов-
леннєва компетенція передбачає вміння аудію-
вання, читання, письма та мовленнєві вміння 
як один із структурний елементів комунікатив-
ної компетентності (поряд з мовною, лексичною, 
граматичною, фонетичною, соціокультурною 
та компетенцією, що стосується процесу говорін-
ня) [4, с. 128].

О. Корніяка під мовленнєвою компетентністю 
розуміє здатність особистості (система її знань 
та вмінь) до отримання інформації, адекватного 
розуміння її смислу, програмування і висловлен-
ня своїх думок; спроможність вільно (дохідливо, 
виразно) оперувати усним і писемним висловлю-
ванням; розглядає її як структурну складову ко-
мунікативної компетентності [5, с. 85].
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Окремі вчені (О. Зимняя, О. Леонтьєв, І. Ру - 

мянцева) визначають мовленнєву компетент-
ність як індивідуально-своєрідний спосіб вико-
ристання мовних засобів та виділяють її як окре-
мий вид компетенції.

А. Богуш розглядає мовну компетенцію як рі-
вень засвоєння мовних норм, а мовленнєву – як 
їх адекватне застосування [6, с. 68].

Ми беремо за основу підхід вченої С. Марти-
ненко, яка вважає, що мовленнєва компетенція 
охоплює певні знання про точність, влучність, 
адекватність, правильність використання мов-
них засобів, знання про особливості викорис-
тання мовних засобів залежно від типу, стилю 
мовлення, знання особливостей використання 
зображувально-виражальних засобів мови, про 
особливості усного й писемного мовлення, його 
діалогічну та монологічну форми та є одним із 
компонентів професійної готовності, реалізації 
професійного потенціалу майбутнього вчителя 
початкової школи [7, с. 100].

Значення мовленнєвої компетентності 
в діяльності вчителя неможливо перебільшити, 
адже вона забезпечує розуміння чужих і ство-
рення власних висловлювань у повній відповід-
ності до мети й обставин спілкування, вміння 
та навички успішної комунікації, які доцільні 
для розв’язання освітніх завдань (дидактичних, 
управлінських та ін.), які реалізуються у профе-
сійній сфері.

До загально-педагогічних засад ефективного 
формування мовленнєвої компетентності май-
бутніх вчителів в умовах гуманітарно-педагогіч-
ного коледжу, на нашу думку, слід віднести:

– дотримання принципів партнерства в про-
цесі мовленнєвої взаємодії викладача та студен-
тів, що дозволяє майбутнім фахівцям опанувати 
гуманістичні технології, за яких зберігаються 
права всіх учасників спільної справи й спілку-
вання, чітко узгоджуються їх дії, виявляється по-
вага до особистості, реалізується модель «діалог – 
взаємодія – взаємоповага»;

– забезпечення суб’єкт-суб’єктних взаємин 
в процесі комунікації, коли студенти мають мож-
ливість аналізувати й вирішувати в ході навчан-
ня актуальні для їх життя проблеми, сприймати, 
інтерпретувати зовнішню інформацію індивіду-
ально, узгоджувати власні дії, шукати шляхи 
для рішень;

– інноваційний характер методів, засобів 
та форм освітнього процесу (інтерактивне, про-
блемне, проектне навчання й т. ін.), що базують-
ся на креативності, спільній творчості, критич-
ності мислення педагога та студентів;

– мовленнєва компетентність самого педагога 
як носія інформації, досконале знання норм су-
часної української мови, уміле їх застосування;

– формуванням у здобувачів вищої освіти по-
зитивної мотивації та самооцінки розвиненості 
мовленнєвої компетентності тощо.

У нашому дослідженні ми виходимо з того, що 
в процесі професійної підготовки здобувачів ви-
щої освіти в умовах педагогічного коледжу необ-
хідно створювати спеціальні умови, які сприяють 
формуванню у них мовленнєвої компетентності, 
зокрема: уміння адекватно та доречно на прак-
тиці користуватися мовою в конкретних ситуаці-
ях педагогічного (професійного) й особистісного 

вибору (висловлювати свої думки, бажання, на-
міри, прохання тощо), використовувати для цьо-
го як мовні, так й позамовні (міміка, жести, рухи) 
та інтонаційні (зміна висоти тону, фразовий на-
голос, паузи, тембр голосу, темп) засоби вираз-
ності мовлення. 

Предметом нашого дослідження є формування 
мовленнєвої компетентності майбутніх вчителів 
у процесі вивчення навчальної дисципліни «Педа-
гогіка». Отже, пропонуємо розглянути особливості 
проведення заняття з курсу з погляду на форму-
вання мовленнєвої компетентності студентів. 

Для формування мовленнєвої компетентності 
на заняттях з педагогіки здобувачі вищої освіти 
мають оволодівати спеціально структурованими 
теоретико-прикладними знаннями, уміннями, 
навичками, спеціальними здібностями, зокрема: 
соціально-перцептивними (розуміння внутріш-
нього стану партнера через сприйняття його зо-
внішньої поведінки, вигляду), здатністю до іден-
тифікації (спроможність поставити себе на місце 
іншої особи й передбачити її можливу реакцію), 
саморегуляції, вольового впливу, навіювання, 
керування своїм психічним станом, що характе-
ризує професійні компетентності вчителя, у тому 
ж числі, мовленнєві.

Слід зауважити, що тема, мета, окремі зав-
дання, план заняття (лекційного, семінарського, 
практичного) мають бути повідомлені студентам 
ще на етапі підготовки до нього; на початку ж за-
няття викладач спільно зі студентами формулює 
ціль, робить установку на роботу (взаємодію), ви-
значає можливі труднощі, обговорює результати 
самостійної роботи тощо. 

Педагогу важливо визначити та врахувати 
систему цілей освітнього процесу, особливос-
ті конкретної навчальної ситуації, спілкуван-
ня, емоційний стан кожного студента та групи 
в цілому, стиль, тон й характер взаємовідносин, 
можливості для отримання зворотнього зв’язку, 
забезпечення рефлексії тощо.

Складовою частиною підготовки майбутнього 
фахівця (й формування його мовленнєвої компе-
тентності) на заняттях з дисципліни «Педагогіка» 
є педагогічна ситуація – це концентроване вира-
ження педагогічного процесу. Без правильного 
розв’язання ситуації неможлива подальша ефек-
тивна взаємодія учасників освітньому процесі. 
Спеціально створювані педагогічні ситуацій на 
занятті мають велике значення у формуванні діа-
гностичної, моделювальної, прогнозувальної, про-
ектувальної, технологічної, рефлексивної компе-
тентності студентів. Вони концентрують у собі всі 
переваги й недоліки педагогічного процесу й усіх 
педагогічних взаємодій та впливів. Викладачеві 
слід створити та використовувати «кейс» ситуацій 
як складову комплексу навчально-методичного 
забезпечення дисципліни та як засіб, який дозво-
ляє організувати мовну практику майбутніх вчи-
телів у її різновидах (монолозі, діалозі).

Формування мовленнєвої поведінки у здо-
бувачів вищої освіти на заняттях з педагогіки 
обумовлено вибором доцільного інструментарію, 
організацією мовленнєвих засобів, які в кожній 
конкретній ситуації спілкування, при дотриман-
ні граматичних, лінгвістичних, етичних й інших 
норм, дозволяють ефективно добирати мовлен-
нєво-комунікативні завдання. Разом з тим, слід 
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врахувати, що кожний акт педагогічної взаємо-
дії викладача і студентів вимагає від них нестан-
дартної мовленнєвої діяльності та поведінки.

Навчальне заняття має містити прийоми 
активізації та стимулювання мовленнєвої ді-
яльності, наприклад, студентам пропонується 
проаналізувати вислів (цитату) на початку за-
няття («Якщо педагогіка хоче виховувати лю-
дину у всіх відношеннях, то перш за все вона 
повинна вивчити її також у всіх відношеннях» 
К. Д. Ушинський). На іншому етапі навчальної 
роботи зорганізується презентація студентських 
повідомлень із запропонованої проблеми (теми). 
Обов’язковою умовою є їх обговорення й аналіз 
під час пари, коментування, що сприяє розвитку 
мовленнєвих здібностей, індивідуального мов-
лення доповідача, мовленнєвої поведінки, здат-
ності до рефлексії тощо.

Великий потенціал для розвитку мовленнєвої 
компетентності здобувачів вищої освіти на занят-
тях з педагогіки містять запитання проблемного 
характеру, завдання, які вимагають творчого, 
продуктивного й критичного мислення, напри-
клад: «Педагогіка – це наука чи мистецтво?», 
«На які запитання відповідає дидактика?», «Ар-
гументуйте свою відповідь», «Доведіть власну 
точку зору», «Порівняйте наукові факти і жит-
тєві уявлення про...», «Чим можна пояснити,  
що ...?» й т.п. Найбільш доцільною така робота 
є при організації семінарських, практичних за-
няттях у формі ділових ігор, дискусій, «круглих 
столів», «конференцій», які забезпечують опти-
мальні умови для інтерактивної взаємодії усіх 
учасників освітнього процесу. 

В ході занять, які спрямовані на формуван-
ня мовленнєвої діяльності й поведінки, студен-
ти залучаються до обміну думками, дебатів, що 
привчає їх самостійно мислити, сприяє розвитку 
аналітичних навичок, уміння відстоювати влас-
ну ідею, виважено аргументувати та поважати 
думки інших. Організоване в ході занять спілку-
вання забезпечує формування у здобувачів вищої 
освіти лексичної компетентності, що ґрунтується 
на словниковій роботі; граматичної, яка охоплює 
формування граматичної правильності їх мовлен-
ня у процесі практичного користування мовою; 
діалогічного, монологічного мовлення тощо.

Звертаючись до результатів опрацювання ін-
формаційних джерел та до власного педагогічного 
досвіду ми виявили, що провідним шляхом фор-
мування мовленнєвої компетентності майбутніх 
вчителів в процесі викладання педагогічних дис-
циплін є організація освітнього процесу, в якому:

– забезпечується різноманітна інтелектуаль-
но-мовленнєва діяльність, яка спрямована на 

формування професійних й ключових компе-
тентностей майбутнього вчителя, здатного до 
творчості, самоактуалізації, саморозвитку, само-
реалізації в динамічно змінюваних умовах;

– використовується система мовних засобів 
для організації парної, групової, колективної ро-
боти студентів на заняттях, що сприяє їх взаємо-
дії, створює атмосферу співпраці, партнерства, а 
також орієнтує кожного учасника освітнього про-
цесу на внутрішній діалог із самим собою;

– стимулюється та активізується мовленнєва 
діяльність майбутніх фахівців через викорис-
тання інноваційних способів (методів, форм) на-
вчання, їх поступове ускладнення за змістом, 
структурою з метою інтеграції когнітивної та ко-
мунікативної складової навчально-пізнавальної 
діяльності;

– систематично зорганізується мовленнєва 
діяльність здобувачів вищої освіти у процесі го-
воріння, читання, письма шляхом використання 
цікавих фактів, педагогічних ситуацій, педаго-
гічних і комунікативних завдань;

– забезпечується мовленнєва діяльність сту-
дентів через монологічне та діалогічне спілку-
вання, що сприяє формуванню їх комунікативної 
поведінки;

– забезпечується професійне спрямування 
мовленнєвої діяльності студентів, в наслідок 
чого управління їх пізнавальною діяльністю від-
бувається за допомогою дидактично перетворе-
ної навчальної інформації тощо.

Висновки. Під педагогічною компетентністю 
розуміють мету, процес, результат та інтегрова-
ний показник особистісно-професійної творчої 
діяльності вчителя. Мовленнєва компетентність 
педагога є складовою частиною його професійної 
та комунікативної компетентності.

Мовленнєва компетентність полягає в здат-
ності особистості адекватно й доцільно викорис-
товувати мову, мовні, позамовні та інтонаційні 
засоби виразності в конкретних ситуаціях жит-
тєдіяльності. 

Формування мовленнєвої компетентності 
майбутнього вчителя у значній мірі залежить від 
організації освітнього процесу загалом та в ході 
вивчення педагогічних дисциплін, зокрема. Це 
процес, в якому: мовлення є засобом спілкуван-
ня, творчого, самостійного й критичного мислен-
ня, носієм свідомості, пам’яті, уяви, інформації, 
керівництва, самоуправління діяльністю та по-
ведінко ю; здобувачі вищої освіти навчаються 
точності вживання мовних одиниць, оволодіва-
ють знаннями виражальних мовленнєвих засо-
бів та уміннями їх вживання, ознайомлюються із 
мовними правилами тощо.
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
В ПОЗАКЛАСНІЙ РОБОТІ ЯК ЗАСОБУ МОТИВАЦІЇ УЧНІВ, ЩО ЗДОБУВАЮТЬ 

ПРОФІЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ, ДО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ
Анотація. Проблема формування мотивації навчання іноземної мови висвітлена у численних працях 
вітчизняних та зарубіжних науковців і методистів. У статті проаналізовано ефективність застосування 
інформаційних технологій в позакласній роботі як одного із засобів формування позитивної мотивації 
учнів, що здобувають профільну середню освіту, до вивчення іноземних мов та запропоновано методичні 
рекомендації для учителів щодо використання мультимедійних засобів та спеціальних програм-курсів в 
позакласній роботі. Ми проаналізували можливість використання на позакласних заняттях таких засо-
бів, як текстовий редактор, мережа Інтернет, розробка презентацій у Microsoft Power Point, добірка на-
вчальних flash-ігор з іноземної мови та зміст сайтів для вивчення англійської мови за допомогою відео, 
спеціальних програм-курсів, спрямованих на вдосконалення іншомовної комунікативної компетентності.
Ключові слова: позакласна робота, форми позакласної роботи, інформаційні технології, іноземна мова, 
позаурочна діяльність.
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APPLICATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN EXTRACURRICULAR WORK 
AS ONE OF A MEANS OF MOTIVATION OF STUDENTS RECEIVING SPECIALIZED 

SECONDARY EDUCATION TO STUDY FOREIGN LANGUAGES
Summary. The article analyzes the effectiveness of the use information technologies in extracurricular work 
as one of the means of forming positive motivation of students receiving specialized secondary education to 
study foreign languages, and offers methodological recommendations for teachers on the use of multimedia 
tools and special programs of extracurricular work courses. We have analyzed the use of extracurricular acti-
vities such as a text editor, the Internet, developing Microsoft Power Point presentations, a selection of flash 
games from a foreign language, and content for English-language video training, special programs designed to 
improve foreign language communication. Extracurricular work with the use of presentation allows reviving 
the learning process, increase motivation to learn a foreign language. When creating presentation projects in 
English, students can use any materials on a given topic to develop presentations at Microsoft Power Point. 
Tasks of this type create great opportunities for their creative development. As a result, students start an ac-
tive communication activity themselves: ask questions, work in different modes of communication and learn 
a lot about the topic. Special programs can be of great help to improve your speaking, writing, listening, and 
reading skills. The use of computer technology makes the process of organizing extracurricular work more in-
tense, more efficient, because it creates an atmosphere of competition, nurtures the ability to collaborate. Such 
activities contribute to the development of students' creativity, forming their own views on problems that need 
to be addressed. A text editor can be used effectively by the teacher in preparing for the extracurricular activ-
ity to create teaching materials and in the course of the lesson, in particular when teaching writing. Modern 
multimedia tools and online resources contribute to the achievement of the basic goal of education – improving 
its quality, increasing the accessibility of education, forming the motivational sphere of students and ensuring 
their harmonious development. The computer has become part of the school's life and is another effective tech-
nical tool that can greatly enhance the learning process.
Keywords: extracurricular work, forms of extracurricular work, information technology, foreign language, 
extracurricular activities.

Особистісний та професійний розвиток су-
часної людини неможливий без оволодін-

ня іноземними мовами. Інтерес до мотивацій-
ного аспекту вивчення іноземної мови останнім 
часом істотно підвищився. Перед педагогічними 
працівниками сучасної української школи по-
стає завдання знайти ефективні форми та засо-
би формування мотиваційної сфери учнів. Тема 
використання освітніх інновацій у шкільній 
практиці є однією з найпопулярніших. Сьогодні 
вчитель має справу з новим поколінням учнів, 
для яких різні технології стали невід'ємною час-
тиною їх повсякденного життя. І не враховувати 

цей факт, а саме будувати процес навчання іно-
земних мов без застосування інформаційних тех-
нологій – значить не відповідати сучасним вимо-
гам до професіоналізму вчителя.

Постановка проблеми. Проблема форму-
вання мотивації навчання іноземної мови ви-
світлена у численних працях вітчизняних та за-
рубіжних науковців і методистів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Мотивація як психічне явище досліджувалась 
у роботах Л.І. Божович, С.Ю. Головіна, К.Ц. Ле-
віна, Г.В. Рогова, В.Д. Шадрикова. Вивченням 
проблеми психології навчання іноземних мов 
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займались В.А. Артемов, Б.В. Беляєв, Б.А. Бене-
диктов, І.А. Зимняя. Такі науковці, як О.С. Ка-
зачінер, Л.В. Ливар, А.В. Міхєєва, С.Н. Савина, 
В.І. Шепелева, Л.З. Якушина досліджували ре-
алізацію основних форм позакласної роботи на 
різних ступенях освіти. Використання сучасних 
технологій та застосування технічних засобів 
у вивчені іноземних мов описували такі методис-
ти та науковці, як О.О. Коломинова, Т.М. Макен-
ченко, Є.О. Співаковська-Ванденберг. Однак, по-
треба в підвищенні мотивації учнів до вивчення 
іноземних мов, питання характеристики потен-
ціалу застосування інформаційних технологій 
у зазначеній сфері ще не достатньо розроблена. 

Мета статті – проаналізувати потенціал за-
стосування інформаційних технологій у поза-
класній роботі як засобу мотивації учнів до ви-
вчення іноземної мови, зазначити ефективні 
способи реалізації мультимедійних додатків 
та спеціальних програм-курсів, спрямованих на 
вдосконалення мовленнєвих навичок учнів . 

Виклад основного матеріалу. Використан-
ня засобів мультимедіа у ході позакласного за-
ходу дає змогу вирішити ряд наступних завдань: 
формування і вдосконалення мовних навичок 
і умінь читання, письма, говоріння, аудіювання; 
розширення активного і пасивного словників; 
набуття культурологічних знань; формування 
культури спілкування; формування елементів 
глобального мислення та стійкої мотивації піз-
навальної діяльності, потреби до використання 
іноземної мови для цілей справжнього спілку-
вання, навичок роботи в групі [1, с. 6].

Аналіз мультимедійних додатків, що тради-
ційно використовуються в позакласній роботі, 
дає змогу виділити такі їх види: презентація; 
анімаційний ролик; робота з текстовим редак-
тором, Flash-гра; відеододаток; мультимедіа-га-
лерея; аудіододаток [2, с. 6]. Текстовий редактор 
може бути ефективно використаний учителем 
при підготовці до позакласного заходу для ство-
рення навчальних матеріалів і в процесі уроку, 
зокрема, при навчанні письма. Наведемо при-
клад такого завдання: учні повинні скласти роз-
повідь-опис. В якості підготовчого етапу їм про-
понується попрацювати над синонімічним рядом 
прикметників, що будуть використані у тво-
рі. Набираємо слово beautiful, виділяємо його, 
в меню «Сервіс» вибираємо вкладку «Мова – Те-
заурус», з'являється бічна панель, на якій будуть 
представлені синоніми good-looking, gorgeous, 
lovely, picturesque (всього сімнадцять прикмет-
ників) і антоніми ugly, unat-tractive , клацнувши 
на які, також можна перейти до списку їх синоні-
мов (звертаємо увагу, що в останній версії Word 
це буде меню «Рецензування» – вкладка «Тезау-
рус»). Завдання такого типу можна виконувати 
навіть при наявності одного комп'ютера в класі. 
У цьому випадку пари учнів можуть по черзі під-
ходити до комп'ютера, виконувати завдання, а 
потім обмінюватися інформацією [3, с. 58].

Позакласна робота з використанням презен-
тації дозволяє пожвавити процес навчання, під-
вищити мотивацію до вивчення іноземної мови. 
При створенні проектів-презентацій англійською 
мовою учні можуть використовувати будь-які 
матеріали на задану тему для розробки презен-
тацій у Microsoft Power Point. Завдання такого 

типу створює широкі можливості для розвитку 
їхньої творчості. Як результат, учні самостійно 
починають активну комунікативну діяльність: 
ставлять один одному запитання, працюють 
в різних режимах комунікації, дізнаються багато 
нового за темою. 

Flash-гра – мультимедіа-додаток, спрямо-
ваний на задоволення потреб у розвазі, знят-
тя напруги, а також на розвиток мовленнєвих 
умінь і навичок. Він сприяє усуненню мовного 
бар'єру, розвитку навичок самоконтролю і роз-
виває емоційну пам’ять [2, с. 6]. Використання 
у позакласних заходах таких ігор не тільки по-
легшує роботу вчителя-предметника, а й допо-
магає учням з користю проводити час: поповню-
вати словниковий запас, повторити і закріпити 
раніше вивчений матеріал, підвищити мотива-
цію до вивчення іноземної мови тощо. Напри-
клад, така гра як «Clothes Game», спрямована на 
перевірку знань з лексики, пов'язаної з одягом, 
«Alphabet Trainer» – сприяє вивченню алфавіту. 
Сайт weekenglish.ru дозволяє знайти навчальну 
гру в залежності від рівня володіння учнями іно-
земною мовою, а при виникненні труднощів про-
понує картки з потрібною лексикою. Інший сайт 
http://www.marks-english-school.com дає можли-
вість закріпити граматичні навички, перевірити 
знання лексичних одиниць і удосконалити вмін-
ня сприймати іншомовне мовлення на слух.

Відео та аудіо додатки – наочні посібники, 
призначені для пред'явлення зорової та слухо-
вої інформації. Пропонуємо декілька сайтів для 
вивчення англійської за допомогою відео. www.
hugosite.com – розрахований переважно на но-
вачків, які раніше не вивчали англійську або ж 
трохи її підзабули. Тут заняття розбиті на окре-
мі блоки за темами і являють собою невеликі 
відеоуроки, спрямовані на періодичне повторен-
ня фраз. Частина відео присвячена граматич-
ним темам, а частина functional language, тобто 
фразам, які ми використовуємо у повсякденних 
ситуаціях (в кафе, вдома тощо). Різноманіття 
відеоуроків від рівня Beginner до Advanced мож-
на знайти на сайті www.englishcentral.com. Тут 
вони поділені не лише по темах, а й по тим на-
вичкам, які можна покращити. Зокрема, є розді-
ли Communication, Grammar, Pronunciation, Test 
Preparation та Vocabulary. Уроки доволі короткі 
та спрямовані на формування мовних умінь, тоб-
то під час перегляду учневі потрібно виконува-
ти практичні завдання: заповнювати пропуски, 
вписувати слова тощо. 

На сучасному етапі, окрім використання різ-
них мультимедійних програм, вчителі шкіл мо-
жуть пропонувати використовувати Інтернет на 
позакласних заходах з іноземної мови. Це допо-
може вирішити наступні завдання: індивідуаль-
на робота з ліквідації прогалин у знанні учнів, 
формування та вдосконалення граматичних, 
лексичних і фонетичних навичок і умінь; проек-
тна діяльність [4, с. 37]. Велику допомогу можуть 
надати спеціальні програми-курси, спрямовані 
на вдосконалення навичок говоріння, письма, 
аудіювання та читання. Багато навчальних про-
грам передбачають режим роботи з мікрофоном. 
Після прослуховування слова чи фрази учень по-
вторює за диктором і на екрані з’являється гра-
фічне зображення звуку диктора й учня, при по-
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рівнянні яких видно всі неточності. Учень прагне 
домогтися графічного зображення вимовленого 
звуку максимально наближеного до зразка. На-
приклад, навчальна програма «Professor Higgins. 
Англійська без акценту!». Вона складається 
з двох курсів: курсу фонетики і курсу граматики. 
Учень має можливість порівнювати свою вимову 
з оригіналом не тільки на слух, але і візуаль-
но, за системою графічного відображення звуку 
на екрані монітора. Повноцінні навчальні про-
грами, такі як DynamicEnglish, EnglishExpress, 
спрямовані на розвиток всіх чотирьох видів мов-
леннєвої діяльності і охоплюють всі шість рівнів 
володіння іноземною мовою. Присутній звуковий 
та анімаційний супровід, передбачені вправи 
лексичного, граматичного характерів. Вбудована 
система (ShuffleLevel) дозволяє автоматично на-
лаштовувати рівень складності завдань залеж-
но від відповідей учнів. При введенні і відпра-
цюванні тематичної лексики, наприклад з тем 
“Shopping”, “Food”, “Clothes” тощо, можна вико-
ристовувати комп’ютерні програми «Triple play 
plus in English», «English on Holidays», «English 
Gold» тощо. Етапи роботи з комп’ютерними про-
грамами наступні: демонстрація, закріплення, 
контроль. Виконання тестових завдань за допо-

могою комп’ютера допомагає учням краще засво-
їти граматичний матеріал. [1, с. 5]. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що викорис-
тання комп’ютера в навчальній діяльності учнів 
сприяє розвитку їхніх здібностей, пам’яті, просто-
рової уяви, творчого нестандартного мислення, 
підвищує інтерес до навчання. Однак слід заува-
жити, що комп’ютер не може замінити вчителя, 
а тільки доповнює його роботу. Комп’ютер став 
частиною життя школи і є ще одним ефективним 
технічним засобом, за допомогою якого можна 
значно урізноманітнити процес навчання. 

Висновки і пропозиції. Отже, з усього ви-
щезгаданого можемо зробити висновок, що ви-
користання комп’ютерних технологій робить 
процес організації позакласної роботи інтенсив-
ним, більш ефективним, оскільки створює атмос-
феру змагання, виховує вміння співпрацювати. 
Такі заняття сприяють розвитку творчості учнів, 
формуванню власних поглядів на проблеми, 
які необхідно вирішити. Сучасні засоби мульти-
медіа та Інтернет-ресурси сприяють досягнен-
ню основної мети освіти – поліпшення її якості, 
збільшення доступності освіти, формування мо-
тиваційної сфери учнів та забезпечення їхнього 
гармонійного розвитку.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ  
НА УРОКАХ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Анотація. У статті розглядаються основні характеристики інтерактивного навчання, з’ясовано загальну 
суть інтерактивного навчання, порівняно його із загальновідомими, традиційними підходами до навчан-
ня, охарактеризовано дидактичний потенціал інтерактивних методів у формуванні іншомовної комуні-
кативної компетентності учнів на уроках іноземної мови. Наголошується на необхідності моделювання 
реальних життєвих ситуацій на уроці іноземної мови з метою формування комунікативної компетентності 
учнів. Здійснено порівняльний аналіз традиційних та інтерактивних методів навчання. Визначено пере-
ваги та недоліки використання інтерактивних методів в освітньому процесі. Охарактеризовано роботу в 
малих групах як одну із форм інтерактивної взаємодії учнів на уроці іноземної мови. Визначено вимоги 
організації групової роботи.
Ключові слова: інтерактивне навчання, комунікативна компетентність, традиційні методи, інтерактивні 
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Holovska Iryna
Communal Institution of Higher Education 

«Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College»

THEORETICAL BACKGROUND OF THE USE OF INTERACTIVE METHODS  
IN FOREIGN LANGUAGE LESSONS

Summary. Today the school aims are to teach students to set goals and achieve them, to work in a team, to tol-
erate the thoughts of another person, to communicate in a multicultural environment. It is possible to achieve 
this goal by replacing traditional methods of interaction with students with interactive ones that contribute to 
the development of the personality of each student, his activity. The article describes the main characteristics 
of interactive learning, clarifies the general essence of interactive learning, compared with the well-known, 
traditional approaches to learning, and describes the didactic potential of interactive methods in the formation 
of foreign language communicative competence of students in foreign language lessons. Emphasis is placed 
on the need to simulate real life situations in a foreign language lesson in order to build students’ commu-
nicative competence. A comparative analysis of traditional and interactive teaching methods is carried out.  
The advantages and disadvantages of using interactive methods in the educational process are identified. 
Work in small groups is described as a form of interactive interaction of students in a foreign language lesson.  
The requirements of organization of group work are defined. Interactive interaction eliminates both the dom-
inance of one participant in the educational process over another and one thought over another. During the 
online learning, students acquire the ability to build democratic relationships with others, learn to think criti-
cally, make informed decisions. Interactive learning is a dialogue training that promotes the ability to conduct 
discussions, build constructive relationships in a team, determine one’s place in it, and learn to avoid conflicts. 
The use of interactive teaching methods in foreign language lessons enables the formation of a harmoniously 
developed creative personality, capable of thinking logically, finding solutions in various problematic situations 
of communication, able to systematize and accumulate knowledge, to show the ability for self-analysis, self-de-
velopment and self-correction.
Keywords: interactive training, communicative competence, traditional methods, interactive methods, small 
group learning.

Постановка проблеми. Сучасна україн-
ська система освіти перебуває на шляху 

свого докорінного реформування та оптимізації. 
Концепцією Нової української школи та нового 
Закону про освіту визначено ключові засади гло-
бальної реформи освітньої сфери, що призвело до 
інтенсифікації розробок нових підходів до надан-
ня освітніх послуг, пошуку дієвих методів і форм 
організації освітнього процесу. 

Школа сьогодні покликана вчити учнів ста-
вити цілі та досягати їх, працювати в команді, 
толерантно ставитись до думки іншої людини, 
спілкуватися в багатокультурному середовищі. 
Досягти поставленої мети можливо за умови за-
міни традиційних методів взаємодії з школяра-
ми на інтерактивні, що сприяють розвитку осо-
бистості кожного учня, його активності.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій. Питання використання інтерактивних ме-
тодів в освітньому процесі досліджені у працях 
О. Комар, Н. Наволокової, О. Пометун, Л. Яво-
ренко. Особливості інтерактивного навчання 
охарактеризовано С. Подмазіною, О. Поповою, 
І. Пригожиною, Г. Селевко, Н. Федоровою, А. Ху-
торським, Н. Юсуфбековою. Основним проблемам 
освітньої інноватики в сучасній теорії і практиці 
присвячені роботи І. Бома, Л. Буркової, Я. Голан-
та, П. Дроб’язка, О. Дусавицького, В. Живодьора, 
О. Козлової, Дж. Мейерса та інших.

Виокремлення мети та основних засад 
дослідження. Однак, проблема використання 
інтерактивних методів роботи на уроках інозем-
ної мови є недостатньо розробленою. Метою даної 
статті є з’ясувати загальну суть інтерактивного 
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навчання, порівняти його із загальновідомими, 
традиційними підходами до навчання, охаракте-
ризувати дидактичний потенціал інтерактивних 
методів у формуванні іншомовної комунікативної 
компетентності учнів на уроках іноземної мови.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Є. Голант ще в 60-х роках XX століття запропонував 
класифікацію методів за рівнем активності учнів. 
Відповідно до неї він виділяв активні й пасивні 
методи. Зрозуміло, що термін «пасивні» є умовним, 
оскільки будь-який спосіб навчання обов’язково 
передбачає певний рівень пізнавальної активнос-
ті суб’єкта, інакше досягнення результату, навіть 
мінімального, є неможливим. У своїй класифікації 
Є. Голант швидше використовував термін «пасив-
ність» як визначення низького рівня активності 
учня, переважно репродуктивної діяльності за 
майже повної відсутності самостійності й творчості. 
У пасивній моделі навчання учень виступає в ролі 
«об’єкта» навчання. Джерелом отримання інфор-
мації є слово вчителя або текст підручника. До від-
повідних методів навчання належать ті, за якими 
учні лише слухають і дивляться (лекція-монолог 
вчителя, розповідь, читання, пояснення, демон-
стрування й відтворювальне опитування учнів). 
Учні, як правило, не взаємодіють один з одним і не 
виконують якихось творчих завдань [1].

Використання в освітньому процесі інтер-
активних методів передбачає моделювання ре-
альних життєвих ситуацій на уроці, спільне ви-
рішення проблеми на основі аналізу обставин 
та відповідної ситуації. Суть інтерактивного на-
вчання полягає в тому, що освітній процес відбу-
вається за умови постійної, активної взаємодії усіх 
його учасників. Це колективне, групове навчання 
у співпраці, де і учень, і вчитель є рівноправними, 
рівнозначними суб’єктами навчання, розуміють, 
що вони роблять, рефлектують з приводу того, 
що вони знають, вміють і здійснюють. Педагог не 
пропонує учням готових рішень, його активність 
поступово знижується, він створює умови для роз-
витку ініціативи з боку учнів, стимулює їх до са-
мостійного пошуку вирішення завдань, які стоять 
перед ними. За таких умов школярі отримують 
необхідний досвід, що сприяє виробленню систе-
ми цінностей і готовності реалізувати отриманий 
досвід та знання на практиці.

За визначенням педагогічного енциклопе-
дичного словника Б.М. Бім-Бада інтерактивне 
навчання – це навчання, яке побудоване на вза-
ємодії того, хто навчається, з навчальним серед-
овищем, яке є сферою досвіду, що засвоюється. 
Основними формами інтерактивної роботи є на-
вчальна взаємодія учнів у парах і мікрогрупах. 
Оптимальний склад групи – 4-6 осіб [2, с. 21].

Інтерактивна взаємодія виключає як домінуван-
ня одного учасника освітнього процесу над іншим, 
так і однієї думки над іншою. Під час інтерактив-
ного навчання учні оволодівають вмінням побудови 
демократичних стосунків з іншими людьми, вчаться 
критично мислити, приймати обґрунтовані рішен-
ня. Інтерактивне навчання – це навчання у діалозі, 
що сприяє розвитку вміння вести дискусію, будува-
ти конструктивні стосунки в колективі, визначити 
своє місце в ньому, вчитися уникати конфліктів.

Аналіз методичної літератури дає змогу виді-
лити наступні переваги інтерактивного навчан-
ня перед традиційним:

– усі учні класу є активними учасниками 
освітнього процесу;

– школярі оволодівають вмінням працювати 
у команді;

– формується доброзичливе ставлення до опо-
нента;

– кожна дитина має можливість висловити 
власну точку зору;

– створюється «ситуація успіху у навчанні»;
– за короткий період часу можна опрацювати 

велику кількість матеріалу;
– формуються навички толерантного спілку-

вання;
– розвивається ініціатива, вміння аргументу-

вати, знаходити альтернативне вирішення проб-
леми [3, c. 107].

Організація інтерактивного навчання на 
уроці іноземної мови передбачає використання 
дидактичних і рольових ігор, моделювання жит-
тєвих ситуацій, створення проблемних ситуацій. 
Використання таких інтерактивних методів, як 
наприклад «мозковий штурм», «мікрофон», «за-
йми позицію», «дерево рішень», «навчаючи – вчу-
ся», дає вчителеві змогу зробити процес навчан-
ня цікавим; моделювати різноманітні соціальні 
ситуації та збагачувати соціальний досвід учнів; 
вчити їх будувати стосунки в групі; формулюва-
ти власну та поважати альтернативну думку; 
формувати вміння шукати компроміси; розвива-
ти навички самостійної творчої роботи. 

Характерна особливість інтерактивних ме-
тодів – це високий рівень взаємно спрямованої 
активності суб’єктів взаємодії, емоційне, духовне 
єднання учасників. Особливості цієї взаємодії 
полягають у наступному:

– перебування суб’єктів освітнього процесу 
в одному смисловому просторі;

– спільне занурення в проблемне поле зав-
дання, яке потребує вирішення, тобто включен-
ня в єдиний творчий простір;

– узгодженість у виборі засобів і методів реалі-
зації вирішення завдання;

– спільне входження в близький емоційний 
стан, переживання співзвучних почуттів, супут-
ніх прийняттю і здійсненню рішення завдань  
[4, c. 198–201].

Однак, вважаємо за необхідне звернути увагу 
також і на недоліки використання інтерактив-
них методів:

– учитель витрачає багато часу на підготовку 
до уроку;

– не усі учні психологічно готові бути залуче-
ними до інтерактивних форм роботи;

– контроль вчителя над об’ємом та глибиною 
засвоєного матеріалу значно нижчий;

– результати виконаної роботи важко перед-
бачити. 

Варто підкреслити необхідність підготовки 
до кожного уроку іноземної мови, на якому бу-
дуть використовуватися інтерактивні методи 
навчання. Адже необхідно чергувати їх з тради-
ційними завданнями і, таким чином, передба-
чати та уникати стомлюваності учнів. Завдання 
вчителя на таких уроках полягає в тому, щоб 
спрямовувати діяльність учнів на досягнен-
ня визначеної мети. Також вчитель розробляє 
план уроку, який являє собою сукупність інтер-
активних вправ і завдань.
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На думку І. Дівакової, інтерактивні вправи 

для формування комунікативної компетентності 
учнів повинні відповідати таким вимогам: 

– вмотивованість;
– наявність ігрового компонента; 
– комунікативність;
– відповідність ступеня керування етапам на-

вчання; 
– взаємопов’язаність навчання усіх видів мов-

леннєвої діяльності; 
– раціональне використання опор; 
– автентичність навчального матеріалу 

та його відповідність психо-фізіологічним осо-
бливостям школярів [5, с. 89].

Принципова відмінність інтерактивних вправ 
полягає в тому, що у ході їх виконання учні пере-
важно працюють над вивченням нового матері-
алу, а не над закріпленням його. Майстерність 
вчителя виявляється у правильному виборі твор-
чого завдання, яке не повинно мати однозначної 
відповіді чи розв’язку. Важливо, щоб завдання 
відповідало меті уроку і було цікавим для учнів.

Робота в малих групах – це одна з найбільш 
популярних інтерактивних форм взаємодії 
учнів на уроці іноземної мови. Такий режим 
комунікації дає можливість усім учням (навіть 
сором’язливим) брати участь у виконанні завдан-
ня, отримувати досвід міжособистісного спілку-
вання, активного слухання, прийняття спільного 
рішення. Часто усе вищезазначене є неможли-
вим у великому колективі. Взаємодія в малих 
групах – невід’ємна частина багатьох інтерак-
тивних методів, таких як «мозаїка», «дебати», 
«дерево рішень» тощо. Такий вид взаємодії варто 
застосовувати тоді, коли потрібно вирішити про-
блему, з якою учні не зможуть впоратися індиві-
дуально. Якщо учні не мають досвіду взаємодії 
в малих групах, доречно розпочинати роботу із 
взаємодії в парах, потім у групі, що складаєть-
ся з трьох осіб. П’ять осіб – оптимальний роз-
мір навчальної групи. Об’єднання в групи може 
здійснюватись вчителем (здебільшого на добро-
вільній основі, за результатами жеребкування) 
або самими учнями за власним вибором. Існує 
багато ефективних способів об’єднання учнів 
у групи. Можна заздалегідь скласти список і ви-
вісити його в класі ще до початку уроку. У цьому 

випадку вчитель контролює склад групи. Можна 
попросити учнів розрахуватися на «перший, дру-
гий…», об’єднати їх за улюбленими порами року, 
квітами тощо (замість номерів можна викорис-
товувати різнокольорові картки чи різноманітні 
предмети). В окремих випадках учитель може 
зберегти групу, яка вже почала працювати над 
проблемою, на кілька уроків у постійному складі 
або виділити постійно діючу (на певний час) гру-
пу експертів, спостерігачів тощо. Треба тільки 
пам’ятати, що демократичність інтерактивного 
навчання, його особистісна орієнтованість потре-
бують обов’язкового залучення учнів до органі-
зації їхньої діяльності, тобто обговорення з ними 
можливого складу груп, процедур групової ді-
яльності, її очікуваних результатів і досягнення 
демократичної згоди між учнями і вчителем на 
усіх етапах освітнього процесу [3, c. 5–11].

Організація групової роботи передбачає до-
тримання наступних вимог:

– вчитель повинен переконатися, що учні 
володіють необхідними знаннями та вміннями, 
щоб впоратися із визначеним завданням;

– інструкції, які дає вчитель, мають бути чіт-
кими і зрозумілими;

– для виконання завдання потрібно виділити 
необхідний час;

– вчитель повинен підготувати додаткові зав-
дання для груп, які впораються раніше.

Групову роботу варто організовувати, коли 
завдання досить об’ємне та потребує розподілу 
обов’язків; бракує літератури для опрацювання 
матеріалу з усіма учнями; вчитель прагне нада-
ти можливість висловитися максимальній кіль-
кості дітей, а час роботи обмежений; необхідно 
вивчити думки багатьох для узагальнення; дати 
можливість дитині подолати свій страх виступа-
ти перед великою аудиторією.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Отже, використання інтерактивних 
методів навчання на уроках іноземної мови дає 
змогу формувати гармонійно розвинену творчу 
особистість, здатну логічно мислити, знаходити 
рішення в різних проблемних ситуаціях спілку-
вання, спроможну систематизувати і накопичу-
вати знання, виявляти здатність до самоаналізу, 
саморозвитку і самокорекції. 
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ОСОБЛИВОСТІ УКЛАДАННЯ ЛЕКСИКОГРАФІЧНИХ ПРАЦЬ
Анотація. Наша наукова розвідка ґрунтується на аналізі особливостей укладання лексикографіч-
них праць, які користуються найбільшою популярністю серед мовців. Увагу зосереджено на здобутках 
комп’ютерної лексикографії. Результатами розвитку цієї галузі прикладної лінгвістики сьогодні послу-
говуються мільйони. Лексикографічні праці такого типу не лише спрощують процеси опрацювання й 
відтворення складних довідкових текстів, але й дозволяють вносити розгорнуті коментарі й редагувати 
наукові тексти освіченим громадянам. Таким чином виводять науковий діалог на новий рівень, міжна-
родний. Подібна наукова комунікація дозволяє покращити якість лексикографічного видання з ураху-
ванням вимог часу. Ми переконанні, що за комп’ютерною лінгвістикою майбутнє. Маєте змогу деталь-
ніше ознайомитися з аналізом сучасних електронних версій тлумачних, орфографічних і перекладних 
словників, які користуються найбільшим попитом серед мовців.
Ключові слова: лексикографія, комп’ютерна лексикографія, словник, тлумачний словник, орфографічний 
словник, перекладний словник, енциклопедія, електронні словники.

Hryhorenko Alina
Communal Institution of Higher Education 

«Vinnytsia Humanitarian and Pedagogical College»

THE FEATURES OF THE CONCLUSIONS OF THE LEXICOGRAPHICAL WORKS
Summary. Our scientific exploration is based on the features of the conclusions of the lexicographical works, 
which are the most popular among linguists. The attention is paid for the achievements of the computer lexi-
cography. The development results of the applied linguistics sector is used my millions of people. These types 
of lexicographical works not only simplify processing and reproduction of the complicated reference materials 
but allow educated individuals to make extensive commentaries and edit scientific texts. Consequently the 
scientific conversation is upgraded to the international level. This kind of scientific communication allows im-
proving the quality of the lexicographical edition according to the requirements of the period. We are convinced, 
that computer linguistics is the future. One way to represent concepts selected on a single trait or set of traits 
is a dictionary. The main purpose of such a lexicographic publication is the fixation of a set of some knowl-
edge, which is the result of research work on a specific problem, with a view to their convenient development.  
The process of compiling dictionaries is studied by the science of lexicography. Computer lexicography is a col-
lection of methods and software for processing textual information to create dictionaries. Despite the relatively 
recent emergence of this science, it is developing at a rapid pace. The results of the development of this field of 
linguistics are being used today by both scholars and ordinary speakers. These are spelling dictionaries built 
into word processors, as well as many other product information programs. The task of computer lexicography 
is to develop computer algorithms, programs, systems and technologies for compiling and using dictionaries. 
Lexicographic systems make it possible to form vocabulary articles; save text, visual and audio information; 
process dictionary information (analysis, search, filtering, playback, etc.). The use of audio and video informa-
tion in dictionary articles requires powerful software and hardware and complicates the database structure 
and user interface of lexicographic systems. You are able to consult the analysis of the contemporary electronic 
versions of lexicon, orthographic and translation dictionaries, which are in demand among linguists.
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Постановка проблеми. Проблеми відтво-
рення інформації у зручній, лаконічній 

формі, що, крім систематизування базових знань 
про поняття, відкрила б швидкий доступ до них, 
хвилюють спеціалістів усіх галузей мовознавчої 
науки, адже будь-яка сфера людського пізнання 
потребує чіткої формалізації. Особливої актуаль-
ності це питання набуває в час клікового мислення 
й стрімкого розвитку науково-технічного прогресу.

Мета статті – описати методики укладання 
електронних версій загальновідомих словників, 
а також можливі сфери їх застосування. 

Виклад основного матеріалу. Одним із 
способів представлення понять, відібраних за 
однією ознакою чи за набором ознак, є словник. 
Основне призначення такого лексикографічного 
видання – це фіксація сукупності деяких знань, 

що є підсумком дослідницької роботи над кон-
кретною проблемою , з метою їх зручного освоєн-
ня. Процес укладання словників вивчає наука 
лексикографія.

Лексикографічні праці надають довідкову 
інформацію, ґрунтуються на поясненні, тлума-
ченні певним чином систематизованих слів. До 
лексикографічних видань належать словники 
й енциклопедії.

Зокрема сьогодні найбільшим попитом корис-
тується пошуковий сервіс Google та онлайн-енци-
клопедія Wikipedia. Цей факт беззаперечний, а 
підтвердити його може кожен впевнений корис-
тувач ПК і власник смартофона. Яка ж основна 
відмінність між словниками й енциклопедіями?

Словники відрізняються від енциклопедій 
змістовими й формальними ознаками. Вони по-
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дають значення слів та їх лінгвістичні характе-
ристики, зосереджуючи увагу на особливостях 
будови, вимови, написання, сполучуваності, спів-
відношення з відповідними лексемами інших мов 
тощо; до їх реєстру входять усі частини мови. 

Найголовніша особливість енциклопедій по-
лягає в тому, що в них пояснення понять, фактів 
і реалій містить загальну, нелінгвістичну інфор-
мацію як у текстовій, так і в зображальній формі 
(малюнки, фотознімки, карти, плани, діаграми 
тощо, а у електронних версіях також аудіо- та ві-
деоматеріали). Це зумовлює включення до реє-
стру енциклопедій переважно іменників та імен-
никових словосполучень, у тому числі власних 
назв видатних осіб (персоналій), літературних 
та інших творів мистецтва, топонімів, назв істо-
ричних подій, рослин, хвороб та ін. Енциклопе-
дична стаття містить деталізовані відомості, що 
охоплюють історичний і культурний контексти, 
проте не пояснює, як використовувати ту чи ту 
лексему в конкретній мовній ситуації.

Найбільшою популярністю користуються 
орфографічні, тлумачні та перекладні словники, 
що пояснюється сферою їх використання. Зрозу-
міло, що у ХХІ ст. кожного мовця цікавить елек-
тронна версія того чи того словникового видан-
ня. Коротку характеристику кожного розглянемо 
нижче, детальніше зупинимося на особливостях 
укладання таких наукових праць.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Електронний словник як явище нове й став 
об’єктом наукових студій вітчизняних та зару-
біжних мовознавців (В. Дубічинський, М. Пе-
щак, В. Широков, Є. Карпіловська, В. Селегей, 
Я. Перванов та ін. [3; 4; 5; 12]). 

Комп’ютерна лексикографія – це сукупність 
методів і програмних засобів обробки текстової 
інформації для створення словників. Не зважа-
ючи на відносно недавнє виникнення цієї науки, 
вона розвивається швидкими темпами. Резуль-
татами розвитку цієї галузі лінгвістики послу-
говуються сьогодні як науковці, так і пересічні 
мовці. Це вбудовані в текстові процесори орфо-
графічні словники, а також багато інших інфор-
маційно-програмих продуктів.

Завдання комп’ютерної лексикографії – роз-
робити комп’ютерні алгоритми, програми, систе-
ми та технології для укладання та використання 
словників. Лексикографічні системи дають змогу 
формувати словникові статті; зберігати текстову, 
візуальну та звукову інформацію; здійснювати 
обробку словникової інформації (аналіз, пошук, 
фільтрування, відтворення тощо). Використання 
у словникових статтях аудіо- та відеоінформації 
вимагає потужного програмного та технічного 
забезпечення і спричиняє ускладнення структу-
ри баз даних та інтерфейсу користувача лексико-
графічних систем.

Для електронної лексикографії особливе зна-
чення має принцип гіпертексту як основного спо-
собу організації віртуального текстового просто-
ру. На думку О. Баранова, практична цінність 
гіпертексту полягає в тому, що «він описує тип 
інтерактивного середовища з можливістю пере-
ходу за посиланнями» [1, с. 202]. Посилання, 
якими можуть бути слова, фрази або малюн-
ки, дозволяють користувачу вибрати той чи той 
текст або малюнок і виводити на екран відомості, 

пов’язані з ним. Нелінійний характер гіпертек-
сту уможливлює подання інформації у вигляді 
розгалуженої структури, що дозволяє значною 
мірою розширити рамки словникової статті.

Серед науковців сьогодні немає єдиного ви-
значення поняття «електронний словник».  
Зокрема, під цим терміном мають на увазі:

1) електронну копію друкованого словника 
або комп’ютерну копію традиційного словни-
ка – комп’ютерний аналог тексту традиційного 
словника, створений без додаткового втручан-
ня лінгвіста-дослідника. Поняття «електронна 
версія» передбачає інформацію, представлену 
в електронному вигляді, яка працює статично 
і не потребує спеціальних програмних засобів 
для функціонування;

2) комп’ютерну версію друкованого словника. 
«Комп’ютерний аналог тексту традиційного слов-
ника, який має спеціальну граматику його опра-
цювання (правила аналізу та синтезу інфор-
мації), підготовлену лінгвістом-дослідником». 
Йдеться про інформацію, взяту з паперового 
словника, яку опрацьовано та подано в інтерак-
тивному вигляді.

3) власне електронний (мультимедійний) 
словник, укладений на основі фактичного ма-
теріалу і створений за допомогою комп'ютерних 
програм;

Електронні словники й енциклопедії розро-
бляють сьогодні як автономні й мережеві про-
грамні продукти. Не викликає сумніву той факт, 
що електронні словники надають користувачеві 
безліч додаткових можливостей порівняно з дру-
кованими аналогами.

Переваги таких словників очевидні:
1) зберігання великого обсягу інформації за-

вдяки вбудованим гіперпосиланням: електрон-
ний словник у своїй структурі поєднує кілька 
словників різних типів і жанрів;

2)доступності словника за рахунок ефективної 
системи пошуку (повнотекстовий пошук, одно-
часний пошук у декількох словниках, швидкість 
пошуку); Найголовніша перевага електронних 
словників – одночасний пошук не лише за на-
звою словникової статті, а й за всім величезним 
обсягом словника, що просто нереально в папе-
ровому варіанті. 

3) застосування мультимедійних засобів для 
семантизації лексики: голосовий супровід, уве-
дення ілюстративного матеріалу (фото, відео, 
ілюстрації тощо).

4) використанні словників у локальній і гло-
бальній мережах, при цьому робота зі словника-
ми може проводитися багатьма користувачами 
одночасно;

5) найвагоміше – це економія часу й матеріаль-
них витрат для створення словників такого типу.

Теоретичною та практичною розробкою 
електронних словників в Україні займаються: 
Український мовно-інформаційний фонд НАН 
України, лабораторія комп’ютерної лінгвістики 
Київського національного університету імені Та-
раса Шевченка, лабораторія комп’ютерної лінг-
вістики Київського національного лінгвістичного 
університету, кафедра загального та прикладно-
го мовознавства Харківського національного уні-
верситету імені Каразіна та інші приватні струк-
тури [11, с. 23].
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Розглянемо найпопулярніші серед мереже-

вих лексикографічних платформ.
Великий тлумачний онлайн-словник су-

часної української мови (slovnyk.net) нараховує 
понад 207 000 словникових статей та близько 
18 000 фразеологізмів. У ньому представлено 
активну лексику української літературної мови, 
терміни, номенклатурні та складноскорочені 
слова, слова історичного фонду, що свого часу 
належали до широковживаних. Проєкт «Слов-
ник.Нет» базується на другому виданні Великого 
тлумачного словника СУМ (гол. ред. В. Бусел. – 
Київ : Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005) і розрахований 
на широке коло користувачів, що вивчають укра-
їнську мову, послуговуються нею у повсякденно-
му житті, цікавляться українською культурою. 
позитивні сторони такого словника: активно по-
повнюється новими словами, які ще не ввійшли 
до ВТС СУМ; містить активні посилання, має ви-
хід на пошукові системи Google. Тому, якщо ви 
не погоджуєтеся з тлумаченням слова, то можете 
обговорити це питання на форумі сайту.

Словник Лінгво відомий українським корис-
тувачам, він представлений на ринку вже 15 ро-
ків у 3х варіантах: паперовому, електронному на 
СД-диску та електронному в мережі інтернет. 
Спочатку розробкою української частини у версії 
для СД-дисків займалися співробітники Лабора-
торії комп'ютерної лінгвістики КНЛУ, сьогодні – 
приватні організації. Розробкою сервісу lingvo.ru 
та lingvo.ua і, відповідно, електронного варіанта 
в мережі інтернет є російська компанія ABBYY 
СофтХаус. За своєю структурою й СД-диск, і сер-
віс Лінгво.ру практично ідентичні своїй паперо-
вій версії: до кожного слова подано кілька пе-
рекладів і контекстні приклади використання 
слова. Безперечно зручністю є наявність цілого 
набору словників із різних тем, об’єднаних у рам-
ках одного сервісу. Інтернет-версія електронного 
словника Лінгво здійснює переклад на російську 
з англійської, німецької, французької, італій-
ської та іспанської мов і навпаки, а також міс-
тить 13 тематичних словників.

Орфографічний словник містить перелік слів 
у їхньому нормативному написанні та розкриває 
слова лише в аспекті їхнього правопис. Такий 
словник є показником сучасного йому правопису 
(на жаль, оскільки зміни до нової редакції Укра-
їнського правопису прийнято лише 3 червня 
2019 р., ми не маємо змоги розглянути як при-
клад новий орфографічний словник).

Правописний словник, як правило, включає 
не лише складні для написання випадки, оскіль-
ки задача розрізнення складних та простих ви-
падків написання є нетривіальною. Укладачі 
словників також не обмежуються загальноліте-
ратурною лексикою, включаючи до них спеціаль-
ну, термінологічну та іншу лексику, що не є між-

стильовою. Звідси й різновиди орфографічних 
словників: загальні, шкільні, словники-довідни-
ки, галузеві [9, с. 36].

СЛОВНИК.ua містить тлумачний словник 
української мови – понад 130000 тлумачень із 
сучасної української літературної мови та понад 
21 000 тлумачень, доданих командою та корис-
тувачами СЛОВНИК.ua. Словоформи (орфогра-
фічний словник української мови) для більше 
ніж 260 000 слів. Сервіс звертання містить понад 
2600 імен та по батькові. Сервіс транслітерації 
містить офіційну «паспортну» (КМУ 2010) тран-
слітерацію. СЛОВНИК.ua містить Помічника, 
який допоможе вам уникнути суржику та під-
каже правильне слово. База «антисуржика» міс-
тить понад 700 слів та виразів. Також на нашому 
сайті розміщено зручний чинний правопис укра-
їнської мови з пошуком.

Протягом останніх років електронні словники 
завдяки своїй функціональності, зручності та об-
сягу інформації все більше витісняють свої папе-
рові аналоги. Саме через зростання популярності 
електронних словників виникла потреба у ство-
ренні нового напрямку лінгвістики – комп’ютерної 
лексикографії, яка вивчає методи і програмні за-
соби обробки текстової інформації для укладання 
комп’ютерних словників. Завдання комп’ютерної 
лексикографії – розробити комп’ютерні алгорит-
ми, програми, системи та технології для укладан-
ня та використання словників.

Електронний словник – комп’ютерна база 
даних, яка містить особливим чином закодова-
ні словникові статті, що дозволяють здійснюва-
ти швидкий пошук потрібних слів, словосполу-
чень часто з урахуванням морфологічних форм 
і з можливістю пошуку поєднань слів (прикладів 
вживання). Після аналізу електронних словни-
ків можна стверджувати, що потреба в словниках 
подібних типів зростає, оскільки такий вид ви-
дання є дешевшим за друковану продукцію, при-
скорює пошук необхідної інформації та полегшує 
навчальний процес. Без сумніву, розвиток елек-
тронних словників прогресує, складаючи кон-
куренцію традиційним виданням. Електронні 
словники зручніші у користуванні і розробля-
ються для різних цілей користувачів різних га-
лузей знання та покликані стати новим етапом 
в історії лексикографії.

Висновки. Отже, комп’ютерна лексикогра-
фія є перспективною наукою. Швидкий темп 
сучасного життя вимагає мобільності. Зручна 
навігація й система пошуку за ключовими слова-
ми, миттєвий доступ в будь-якій частині світу до 
будь-якого файлу, можливість копіювати й реда-
гувати онлайн – все це в комплексі надає елек-
тронним словникам значні переваги над звичай-
ними друкованими виданнями. Адже словники 
повинні оновлюватися відповідно до вимог часу.
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТВОРІВ УКРАЇНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ  
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Анотація. У статті розглядається творчість українських письменників другої половини ХІХ – початку  
ХХ ст., яка має педагогічне значення для сучасного покоління дітей та молоді. Українська література 
досліджуваного періоду творилася в умовах відсутності національної держави та школи, заборони на офі-
ційне функціонування української мови та перешкод для розвитку української культури. За таких обста-
вин українські літератори взяли на себе просвітницьку та педагогічну місію щодо піднесення освітнього 
рівня народу, громадянського, патріотичного та морального виховання зростаючих поколінь. У творах ху-
дожньої літератури порушено питання необхідності освіти, демократичної школи, виховання на засадах 
справедливості, гуманізму,моральності, любові до природи. У творах багатьох письменників висвітлено 
соціальні проблеми дитинства, психологію дітей, традиції родинного виховання, а також неправильне 
виховання та його наслідки.
Ключові слова: школа, виховання, українська література, педагогічні ідеї, виховний потенціал.
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EDUCATIVE POTENTIAL OF THE UKRAINIAN WRITERS` WORKS  
OF THE SECOND HALF OF THE XIX – EARLY XX CENTURY

Summary. The article describes the educational orientation of the works of Ukrainian writers of the second half 
of the 19th – beginning of the 20th centuries. Ukrainian literature of the period is characterized by a clear educa-
tional orientation. In their works writers have raised pedagogical problems to draw attention to the education of 
the general public. The writers were also concerned that Ukrainian children in the Russian Empire were forced 
to study Russian and to be educated on the basis of only Russian culture and mentality, disrespecting their own.  
In such circumstances, Ukrainian literature has become an important instrument of preserving Ukrainian identi-
ty, developing national consciousness of the people and an instrument of enlightenment. Writers S. Vasylchenko, 
L. Glibov, B. Grinchenko, P. Kulish, had worked at school, therefore were familiar with hardships of school life, 
which were emphasized in their works: teaching in a non-native language, rigid discipline, authoritarianism, se-
vere punishment for students and difficult financial situation of teachers. Children lliterature works by S. Vasyl-
chenko, B. Grinchenko, M. Kotsyubynsky tell a story of tough childhood of young Ukrainians from poor families, 
about orphanhood, homelessness and hard work. The writers reveal the psychology of a child, their inner world, 
feelings and emotions. The works of Ukrainian writers shape the reader's outlook, morality, artistic and aesthetic 
qualities, love for their native land and respect for their parents, other people, and nature. Many works condemn 
human defects: indifference, hypocrisy, envy and cruelty. Today, reading fiction does not occupy in a person's life 
the place that belonged to him 40-30 years ago. The book gave way to multimedia and the Internet. Children 
and young people prefer entertainment programs, a "ready-made picture" from the screen that does not require 
significant mental or spiritual strain. Modern society has not yet realized all the devastating consequences of 
neglecting reading, including fiction. The danger is that the non-reading generation may be unable to think in 
the categories of problems, to enter into the phenomena, to have an active creative imagination, autonomy in 
judgments and behaviour. It is also possible to lose generations of cultural and historical memory that unites 
people into a nation and a state. Today interest in reading books has diminished. This has a negative impact on 
the development and socialization of children. We need to look for new ways to encourage children to read. 
Keywords: school, education, Ukrainian literature, pedagogical ideas, educational potential.

Постановка проблеми. Художня літера-
тура є важливим фактором формування 

особистості. Завдяки читанню у дитини розви-
вається свідомість, засвоюються моральні норми, 
гуманістичні, національні, громадянські ціннос-
ті, естетичне світосприйняття.

«У дитинстві і юності, – згадує вчителька, Від-
мінник народної освіти Г. Маковійчук, – я багато 
читала художньої літератури і це допомогло мені, 
сільській дівчинці, у повоєнну пору гарно навча-
тися у школі, педагогічному училищі, працюва-
ти. Завдяки читанню я розвинула свій світогляд, 
мову, навчилася розуміти людей» [1, с. 200].

Про виховне значення літератури знали ще 
у Давній Греції. Не одне покоління еллінів зростало 

на творах Гомера, Есхіла, Софокла, Еврипіда. Осо-
бливе значення мало читання в період поширення 
християнства. Читаючи Біблію та іншу християн-
ську літературу, люди засвоювали нову мораль.

Сьогодні читання художньої література не 
посідає в житті людини того місця, яке йому на-
лежало ще 40-30 років тому. Книга поступила-
ся мультимедійним засобам та Інтернету. Діти 
та молодь віддають перевагу розважальним про-
грамам, «готовій картинці» з екрана, що не вима-
гає значної розумової чи духовної напруги.

Сучасне суспільство поки що не усвідомило 
усіх згубних наслідків нехтування читанням, зо-
крема, художньої літератури. Небезпека полягає 
у тому, що покоління, яке не читає, може бути 
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нездатним мислити в категоріях проблем, про-
никати в суть явищ, мати активну творчу уяву, 
самостійність у судженнях та поведінці. Також 
можливою є втрата поколіннями культурної 
та історичної пам’яті, що об’єднує людей у націю 
та державу. 

Українська література кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. творилася у часи, коли українці перебу-
вали у складі імперій, в яких не було місця на-
ціональній школі та рідній мові в офіційному 
вжитку. За таких умов художнє писемне слово 
стало на сторожі збереження національної іден-
тичності. Воно навчало, окультурювало, вихову-
вало, кликало до боротьби за краще життя. 

На відміну від творів попередніх століть з їх 
відкритим дидактизмом (повчання, панегірики, 
життєписи святих), які призначалися, передов-
сім, для світської та духовної еліти, твори пись-
менників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
адресувалися усім – «і мертвим, і живим, і нена-
родженим…», освіченим і неписьменним. Вихов-
ний потенціал цієї літератури полягає, насам-
перед, у актуальності тематики – освіта, мова, 
культура, мораль, свобода, рівноправність, гід-
ність людини, гуманне ставлення до дітей.

Аналіз досліджень та публікацій. На-
шій темі присвячено дослідження Л. Артемо-
вої, Л. Березівської, М. Веркалець, А. Животен-
ко-Піанків, Т. Завгородньої, Н. Калениченко, 
Л. Кравченко, О. Мазуркевича, Л. Новаківської, 
І. Смаля, О. Сухомлинської, К. Тимошенко, 
С. Чавдарова, І. Шиманської.

Науковці розглядають педагогічні ідеї та ді-
яльність письменників-педагогів (Б. Грінченка, 
Л. Глібова, Лесі Українки, П. Куліша, О. Пчілки, 
І. Франка) та ін. 

Низка досліджень стосується з’ясування ролі 
літератури у формуванні особистості школя-
ра. Це праці літературознавців та методистів 
Ф. Бугайко, І. Коляди, П. Кононенка, Н. Прий-
мас, Б. Степанишина, А. Фасолі). 

Аналіз цих праць дозволив зробити висно-
вок про те, що творчість та педагогічна діяль-
ність українських письменників другої полови-
ни ХІХ – початку ХХ ст. були вагомим чинником 
розвитку українського шкільництва та педаго-
гічної думки. 

Попри значну кількість праць на тему нашого 
дослідження, сьогодні виникла потреба у пере-
осмисленні педагогічного значення української 
літератури визначеного нами періоду. Добре було 
б створити узагальнюючу працю, у якій з’ясувати 
суть ідей та послань, які прямо чи опосередковано 
впливатимуть на свідомість та мотиваційно-цін-
нісну сферу сучасних та наступних поколінь.

Мета статті – окреслити основні грані ви-
ховного потенціалу творів українських письмен-
ників другої половини ХІХ – початку ХХ ст., які 
є актуальними для сучасної освіти.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Українська література другої половини ХІХ – 
початку ХХ ст.. творилася у період впроваджен-
ня так званої «народної школи», яка мала дати 
широким верствам народу початкові елементар-
ні знання і виховання у вірнопіддансько-монар-
хічному дусі.

Перепис населення Російської імперії від 
1897 р. показав, що письменних (грамотних) се-

ред сільського українського населення нарахову-
ється всього 10,5%, серед міського – близько 30%. 

Видатний педагог К. Ушинський однією з при-
чин низького рівня письменності українців вва-
жав нерідну мову навчання. «Мало успіху матиме 
та школа, – писав він, – куди дитина йде з дому, 
як з раю до пекла, і відкіль вона біжить, як з тем-
ного пекла додому у свій рай, де все ясне, зрозу-
міле та близьке серцю. А майже таке враження 
мусить робити школа на українську дитину, коли 
вона починає відвідувати те єдине на ціле село 
місце, де говорять незрозумілою мовою». «…така 
школа безсила, тому що вона не будує розвитку 
дитини на єдиному родючому грунті – на народ-
ній мові та на народному почутті» [2, с. 100].

Якщо додати, – зазначав освітній діяч С. Сіро-
полко, що у всіх російських читанках, за якими 
навчалися українці, нічого не було про Україну, 
або якась брехня, образлива для національного 
почуття, то чи «треба дивуватися тому, що така 
школа вела до денаціоналізації українського на-
роду» [3, с. 368].

Одним зі шляхів піднесення освітнього рів-
ня народу було визнано широку просвітницьку 
діяльність. Частина письменників пішли пра-
цювати у школи, видавати науково-популярну 
літературу, писати підручники, працювати у то-
вариствах сприяння письменності, читати нау-
ково-популярні лекції. 

Вчителями стали С. Васильченко, Б. Грінчен-
ко, Л. Глібов, С. Гулак-Артемовський І. Нечуй-
Левицький, М. Коцюбинський, П. Куліш та ін. 
Така робота сприяла розумінню ними проблем 
освіти, шкільного та вчительського життя, сімей-
ного виховання, психології дитини. 

Письменники-педагоги виховували своїх чи-
тачів у буквальному і у переносному значеннях. 
Дехто навіть вважав, що краще поступитися ху-
дожньою цінністю своїх текстів заради того, щоб 
вони були краще зрозумілими простим людям. 
Інші більше уваги звертали на політичне звучан-
ня своїх творів. Усі розуміли, що без розв’язання 
основних питань – створення української держа-
ви та будівництво національної школи україн-
ська література не зможе повноцінно розвивати-
ся. 

Для того, щоб слово письменника зазвучало 
серед маси неписьменних потрібно було провес-
ти велику підготовчу роботу. Першим кроком 
стало створення у 1845 р. Кирило-Мефодієв-
ського братства, членами якого були письмен-
ники В. Білозерський, М. Костомаров, П. Куліш, 
Т. Шевченко. Вони виступали з популярними іс-
торичними лекціями, збирали кошти на школи, 
видавали підручники. 

У 1845 р. було створено Російське географічне 
товариств, до якого належали М. Максимович, 
А. Метлинський, М. Судієнко, О. Афанасьєв-Чуж-
бинський. У програмі товариства, крім інших, 
були розділи: «Про мову», «Розумові й моральні 
здібності та освіта». Члени товариства проводи-
ли етнографічні дослідження, збирали і видава-
ли фольклорні матеріали. Серед них «Сборник 
украинских песен» М. Максимовича, «Украин-
ские народне предания» П. Куліша, «Народные 
южнорусские сказки» І. Рудченка (Білика). 

Письменники збирали і описували лексичне 
багатство української мови, підготувавши грунт 
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для створення словників. На початку 40-х років 
П. Білецький-Носенко закінчив «Словарь мало-
российского, или юго-восточнорусского языка…», 
який налічував 20 тисяч словникових статей. 
Письменник П. Галузенко-Морачевський склав 
«Словарь малороссийского языка» по полтавско-
му наречию». У Харкові матеріали до словника 
української мови зібрав М. Гатцук. У 1861 р. 
В Києві вийшла перша частина першого тома 
«Опыта южнорусского словаря» К. Шейковсько-
го. Словник був розрахований на чотири томи по 
чотири випуски в кожному. У 80-х роках видано 
ще два випуски (останнього тома) [4, с. 33]. 

За впорядкування українського правопису 
взявся П. Куліш. Його правопис – т.зв. «кулішів-
ка» ліг в основу правопису в Східній Україні.

Визначною подією стала творчість Т.Г. Шев-
ченка, який своїми творами фактично сформу-
вав літературно-естетичну програму розвитку 
нової української літератури». 

Письменника, який страждав від того, що не 
отримав системної освіти, завжди хвилювало пи-
тання її загальної доступності. Він розумів, що 
без освіти український народ не здобуде свободи 
і не матиме достойного життя. Саме тому багато 
його творів пронизує ідея необхідності повноцін-
ної освіти для усіх. Сюжет повісті «Близнюки – 
це розгорнутий у часі процес формування осо-
бистостей двох хлопчиків-близнюків. Шевченко 
підводить читача до думки, про те, що якою ста-
не людина залежить не від її спадковості, а від 
впливу на неї оточення та від виховання. Автор 
також вивів образи справжніх учителів-настав-
ників, які вболівають за своїх вихованців. Серед 
них й опікун Полтавської гімназії письменник 
І.П. Котляревський.

У багатьох творах («Катерина», «Назар Сто-
доля», «Наймичка», «Лілея», «Осика», «Не кидай 
матері! – казали», «Сон», «Садок вишневий коло 
хати», «Княжна»). Т. Шевченко відобразив вихов-
ні традиції та звичаї українського народу, роз-
крив суть народної моралі. Насамперед це поша-
на до батьків, працелюбство, щирість, чесність. 

У творах письменника («Петрусь» «Прогулка 
с удовольствием и не без морали», «Москалева кри-
ниця», «Меж скалами, неначе злодій») можна по-
ряд побачити добропорядних і аморальних людей 

У повісті «Музикант» автор вустами свого ге-
роя зауважує: «…если мы видим подлеца и не 
указываем на него пальцами, то и мы почти та-
кие же подлецы. Правда ли это? Мне кажется, 
что правда!» [4, с. 213]. 

У повісті «Капитанша» засуджуються мерзен-
ні вчинки царських офіцерів і підноситься благо-
родство простого солдата Якова Тумана. 

Питання моралі також в центрі творчості 
Л. Глібова. Байками («Вовк та мишеня», «Миша-
ча рада», «Зозуля і Півень», «Чиж і голуб», «Цу-
цик», «Гава й Лисиця», «Лисиця й й Виноград», 
«Вередлива дівчина», «Собака», «Ведмедик») 
письменник спонукає читача робити вибір між 
добром та злом, підказує, які якості слід в собі 
розвивати, а які викорінювати. Кожний персо-
наж видрізняється тільки йому притаманни-
ми характерними рисами. Мораль байок ясна 
і виразна. Вона спрямована на самопізнання, 
самовиховання. Учитель може використати ці 
твори для обговорення з учнями морально-етич-

них проблем. Любов до природи виховують тво-
ри Л. Глібова «Зимня пісенька», «Жила в мене 
пташка в цяцькованій клітці» та ін. 

Низку оповідань для дітей виховного спря-
мування написав Ю. Федькович («Будь послуш-
ний», «Будь гарний», «Будь уклінний», «Лиш 
правду говори»). Ці оповідання письменник 
планував помістити у букварі, але підручник не 
вдалося видати через цензурні перешкоди. Опо-
відання вийшли пізніше у часописі «Бібліотека 
для молодіжі». 

Колишній директор Немирівської гімназії, 
помічник куратора Київської шкільної округи 
М. Тулов у повісті «Гимназическая переписка, 
изданная бывшим инспектором татаровской гим-
назии Линейкиным» відтворює побут і звичаї, які 
панували в ті часи у навчальних закладах. Автор 
викриває деспотизм, свавілля керівників гімназії, 
підлабузництво його підлеглих, зверхність і шові-
нізм вчителів-росіян щодо місцевих учнів. 

Громадянським звучанням пронизані твори 
Олени Пчілки. У повісті «Світло добра й любові», 
письменниця показує приклади служіння своєму 
народові представників освічених станів. Герої 
повісті – Підгорний і Бриневич йдуть різними 
шляхами громадського життя: перший – при-
хильник легальної культурницької роботи серед 
народу, другий – революційної боротьби. Читач 
може сам оцінити, який шлях є правильніший.

У 1877 р. після підписанням царем Емсько-
го указу, для української літератури наступили 
важкі часи. Поряд з науковими працями були 
заборонені і твори красного письменства. Цензу-
ра не дозволяла жодної української книжки на 
всьому просторі царської Росії. Так, М Лисенкові 
не дозволили надрукувати текст до опер «Чорно-
морці» і «Тарас Бульба», П. Ніщинському – ви-
давати в перекладі «Одісею» й «Іліаду» Гомера. 

Але й у таких умовах письменник, педагог, 
громадський діяч Б. Грінченко зумів протягом 
1894-1900 років видати у Чернігові 50 науково-
популярних книжок для народу. За свідченням 
його сучасника М. Плевака, Б. Грінченко, щоб 
видати книжки «про те, як люди на світі живуть, 
що під землею робиться», змушений був писати 
тексти як художні оповідання. 

Поетична творчість Б. Грінченка сповнена 
громадянського звучання, любові до України, 
вболівання за її долю. Сам багато працюючи, він 
і інших закликав так само самовіддано працюва-
ти для загального добра на ниві освіти і просвіти:

«Праця єдина з неволі нас вирве:
Нумо до праці, брати!
Годі лякатись! За діло святеє
Сміло ми будемо йти!» [6, с. 48].
У оповіданнях про дітей і для дітей «Кавун», 

«Украла», «Екзамен», «Грицько» та ін., письмен-
ник розповідає ту чи іншу повчальну історію. 
Його приваблює психологія вчинку, почуття ді-
тей у кризових морально-етичних ситуаціях. 
Особливу увагу він звертає на емоції своїх героїв, 
викликаючи емпатію та співчуття читача. 

Життєвий подвиг Б. Грінченка у справі про-
світи став для юнацтва прикладом самовідданої 
і чесної праці. Молодий вінницький поет М. На-
рушевич, відвідавши у 1919 р. у Києві могилу 
Б. Грінченка написав вірша-присвяту з такими 
словами:
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«Не умре про тебе спомин
На Вкраїні теж повік…
Не умруть і заповіти, 
Що дав славний чоловік…» [7, c. 2].
Світогляд М. Нарушевича формувався у часи 

боротьби за українську державність 1917-1920 рр. 
і під впливом письменників-галичан та холмща-
ків. М. Козоріза, О. Вахнянина, В. Островського, 
В. Козака, В. Калинця, які працювали у Вінниці 
журналістами та вчителями української гімна-
зії, у якій він навчався.

 На початку 30-х рр. М. Нарушевич працював 
викладачем Вінницького інституту соціального ви-
ховання, завідувачем художнього відділу історич-
ного музею, викладачем української мови на курсах 
українознавства. У липні 1933 р. його арештували 
за сфабрикованим звинуваченням у причетності 
до Української військової організації. Покарання 
М. Нарушевич відбував на Соловках разом із М. Зе-
ровим, О. Слісаренком, М. Кулішем, В. Пімогиль-
ним. Разом з ними і був страчений восени 1937 р. 

Виразником прагнень українського народу до 
волі і справедливості був Д. Маркович. Служачи 
на початку ХХ ст. у Вінницькому повітовому зем-
стві, він обстоював право українського народу на 
рідномовну школу. У 1917–1920 рр. брав активну 
участь у будівництві української держави: за Цен-
тральної Ради перебував на посаді головного про-
курора, за гетьмана П. Скоропадського – прокуро-
ра Генерального суду, у часи перебування уряду 
УНР у Вінниці обіймав посаду міністра юстиції. 

Твори Д. Марковича, зокрема «оповідання 
слідователя» із збірника «По степах та хуторах», 
сповнені віри в здоровий дух людини і перемо-
гу добра над злом. Автор майстерно відтворив 
психічні переживання злочинців в оповіданнях 
«Іван з Буджака», «Омелько Каторжний», «На 
Вовчому хуторі». Твори пронизані гуманізмом, 
тонкою спостережливістю, співчуттям і увагою до 
людей, які зійшли з правильного шляху. 

В оповіданні «На Вовчому хуторі» розпо-
відається як конокрад Степан був пійманий 
і зв’язаний чекав покарання у хаті селянина 
Вовка. Маленька онучка господаря Оленка спо-
стерігала за ним. Коли конокрад попросив води, 
подала, а коли розповів, що й у нього є такі діти, 
як вона – розв’язала. Громада приговорола заби-
ти злочинця кийками. Раптом «…коло печі блі-
да, мов нежива, стояла Оленка; очиці її вогнем 
палали й пильно дивилися на Вовка.

– Діду! Простіть його!... У його дітки є… Ма-
ленькі дітки… простіть!... – несміливо, зупиня-
ючись промовила Оленка [8, с. 171]. 

Правопорушника відпустили. Цим епізодом 
автор багато сказав, насамперед, що таке спра-
ведливість і людяність. 

Найбільше враження, за словами М. Коцю-
бинського, на нього зробили Марко Вовчок та Та-
рас Шевченко.

Протягом десяти років він працював домаш-
нім учителем на Вінниччині і цей досвід дав 
йому багато для творчості. 

В оповіданні «Андрій Соловійко, або вченіє 
світ, а не вченіє тьма» виведено образ народного 
вчителя Андрія Соловійка, який вважає, що осві-
та необхідна усім, вона робить людину кращою. 
У творі показано неправильне спілкування бать-
ків зі своїми дітьми – окрики, фізичні покарання, 

що призводить до відчудження між ними і втрату 
у дітей почуття поваги та любові до своїх батьків. 

У творі «Ціпов’яз» М. Коцюбинський спросто-
вує теорію про фатальний вплив спадковості на 
формування особистості, натомість підкреслює ви-
рішальну роль виховання. Автор показує до чого 
призводить відсутність єдиних вимог батьків у сі-
мейному вихованні – діти стають розпещеними, 
схильними до неробства, егоїстичними, упертими. 

Знання з психології дитини читач може по-
черпнути з оповідань «Ялинка», «Харитя», «Ма-
ленький грішник». Оповідання мають пізна-
вальне значення ще й тому, що з них дізнаємося 
про життя дітей багато років тому. Оповідання 
вчать, що у житті потрібно бути сміливим, вина-
хідливим, відповідальним. 

Для обговорення на заняттях зі студентами-
майбутніми вчителями доцільно взяти оповіда-
ння «Подарунок на іменини». У творі показано як 
батько, для якого головне, щоб син-підліток нічим 
не поступався своїм однокласникам, особливо із 
статусних сімей, а також для піднесення свого 
батьківського авторитету вирішив зробити йому 
на день народження подарунок – показати таке, 
чого ніхто у їхньому місті ще дітям не показував, 
як будуть вішати засуджену до страти молоду 
жінку. Батько настільки морально черствий, що 
не розуміє наслідків свого «подарунку». Навпаки, 
він вважає, що сам так треба виховувати сина, а 
не «гладити по голівці та тримати біля спідниці». 

У заключній частині твору описано думки, по-
чуття і переживання підлітка у стані емоційно-
го потрясіння від побаченого. Хлопець у відчаї, 
він не сподівався, що рідні люди можуть брати 
участь у такій ганебній події і не вважати, що це 
щось неправильне. Автор правдиво показує, як 
у дитини виникають думки помститися батькові 
та чоловікові, який виконав вирок і які можуть 
бути способи цієї помсти. 

Нами розглянуто тільки невелику частку 
творчого доробку українських письменників дру-
гої половини ХІХ – початку ХХ ст. Ця частинка 
є характерним зрізом великої панорами гуманіс-
тичних педагогічних ідей, ідеалів для насліду-
вання, національних, громадянських, мораль-
них та естетичних цінностей, які можуть стати 
надбанням усіх, хто читатиме ці твори.

Дослідження дає змогу також визначити осно-
вні функції літератури, а саме: 

1. Пізнавальна. Ця функція проявляється 
у здатності літератури збагачувати знаннями 
про світ, природу та людей.

2. Самопізнавальна. Полягає у самопізнанні, 
самовихованні і самоосвіті.

3. Розвиток мови. Пізнання мовного багатства.
4. Естетична. Насолодження словом, сюже-

том, уявлення про красиве і повторне. 
Як підсумок, наведемо слова академіка 

О. Мазуркевича, який у статті «Воскресіння не-
тлінного, відродження заповітного», сказав, що 
у системі гуманітарної освіти українська літера-
тура є базовим предметом. Вона «покликана фор-
мувати світоглядну позицію, моральне обличчя, 
художньо-естетичні якості, правову, політичну, 
економічну й екологічну культуру особистості». 
Література «…бере дійову участь у формуванні 
національної свідомості, любові до рідної землі, 
свого народу, й свого краю» [9, с. 18].
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ГРАМАТИЧНА ФОРМА УПРАВЛІНСЬКОГО ДОКУМЕНТА  
В КОНТЕКСТІ НОВИХ ПРАВИЛ ПРАВОПИСУ

Анотація. У статті проаналізовано граматичні форми нових Правил правопису. Особлива увага зосеред-
жена на абсолютних й варіативних змінах нової редакції правопису при складанні організаційно-розпо-
рядчого документа. Проведено аналіз граматичних форм за новою редакцією правопису, що висуваються 
до сучасного управлінського документа. Наведені прикладні ознаки змін при звертаннях у службових 
листах: відмінювання, родовий відмінок однини, кличний відмінок. Складання фемінітивів – слів жі-
ночого роду, альтернативні або парні аналогічним поняттям чоловічого роду. Схарактеризовано мову 
трудових відносин на прикладі управлінського документа, в контексті Закону України «Про забезпечен-
ня функціонування української мови як державної». В дослідженні також наведені усталені граматичні 
форми організаційно-розпорядчого документа. 
Ключові слова: управлінський документ, граматика, правопис, офіційно-діловий стиль, українська мова.
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GRAMMATICAL FORM OF THE OFFICIAL DOCUMENT  
IN THE CONTEXT OF THE NEW SPELLING RULES

Summary. The grammar forms of the new Spelling Rules are analyzed in the article. Particular attention is 
focused on the absolute and variation changes of the new spelling editing when drafting the organizational and 
administrative document. The analysis of grammatical forms was made according to the new version of the 
spelling, which is nominated to the modern management document. The applied signs of changes in the letters 
of service are analyzed: declension, generic singular, exclamation point. Writing feminines are feminine words, 
alternative or paired with analogical masculine concepts. The official approval of the change of address to Oleg, 
Igor and "Lord" and "Christ" is described. The rules for the use of the suffixes -k-, -its- (i), -and- (i), -es-; the use 
of the genus of nouns when it comes to the names of persons by occupation; spelling of cities with suffixes -sk-, 
-tsk-, -ets-, assigned suffixes -iv- (-ev-), -ev- (-ev-), -ov-, -in- (-in-), -ach-, elements -burg-, -grad- (-city-), -pol- 
(-pol-), -mir-, -slav-; the use of the genitive singular of masculine nouns; Undoing of feminine names ending 
in labial b, n, c, m, f, or soft affirmative; the use of a masculine noun in the form of a singular case ending in 
-ov, -ev (-ev), -u (-ju); the use of nouns of the second declension in exclamation mark; writing in upper / lower 
case letters of holiday names, trademarks of technical products, products themselves and electronic resources; 
forms of politeness in official appeals; writing a slash in a business-but-business style. The language of labor 
relations is characterized by the example of a management document, in the context of the Law of Ukraine 
"On Ensuring the Functioning of the Ukrainian Language as a State", concerning the keeping of employment 
records, drafting of contracts, orders, local acts. In general, the basic spelling rules for writing organizational 
documents have not changed significantly. Scientists and record keepers point out that the official texts will 
be correct not to use different spellings, according to the new spelling, and the words should be given the new 
spelling. This will help avoid legal conflicts in the future.
Keywords: management document, grammar, spelling, official-business style, Ukrainian.

Постановка проблеми. Мова – динамічна 
система. В умовах глобалізації і контактів 

з іншими мовами до української, та відповідно 
правопису, потрапляють нові запозичення. Їх 
потрібно пристосовувати до щоденного вжитку 
термінології службового документа. Існує чи-
мало дослідницьких робіт стосовно правопису 
управлінського документа, але недостатньо чіт-
ко сформовано мову службового документа, по-
значення посад жіночого роду тощо. Проблема 
використання нової редакції правопису в органі-
заційно-розпорядчих документах.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Інтерес учених до аналізу української мови 
та правопису в офіційно-діловому та науковому 
стилях не вщухає. Дослідженню цих питань при-
діляють увагу не тільки вчені (М.М. Пилинського, 
В.М. Русанівського, А.П. Медушевського, Д.І. Га-
нича, С.Я. Єрмоленко, І.С. Олійника), а й фахів-

ці (Національної комісії зі стандартів державної 
мови, Державної архівної служби України).

Виокремлення мети та основних завдань 
дослідження. Метою нашої роботи є аналіз 
основних форм службового документа в контек-
сті нових Правил правопису, опрацювання стат-
ті 20 Закону України «Про забезпечення функ-
ціонування української мови як державної про 
мови» [1, с. 10] для виокремлення основних фак-
тів – мови трудових відносин, з’ясувати абсолют-
ні та варіативні зміни нової редакції правопису. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Мовознавці все частіше закликають звертати-
ся до лінгвістичних норм, до усталеного україн-
ського правопису, адже мовна норма – це головна 
категорія культури мови, це «сукупність мовних 
засобів, що відповідають системі мови і сприйма-
ються її носіями як зразок суспільного спілкуван-
ня у певний період розвитку мови і суспільства». 
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Максим Стріха член Комісії з питань право-

пису зазначив: «Ідея змінити правопис виникла 
через те, що українська мова, як і будь-яка інша, 
розвивається й неодмінно народжує нові явища. 
Ми не прагнули робити революцію. Ми прагну-
ли зробити правопис, який буде прийнято всіма, 
який буде зручний, який буде легко імплементо-
вуватися в освітній процес» [8, с. 1].

Кабінет Міністрів України 22 травня 
2019 року схвалив нову редакцію «Українсько-
го правопису» [5, с. 6–205]. Відповідно до поста-
нови № 437 «Питання українського правопису» 
[2, с. 1]. Зокрема, Кабінет Міністрів України по-
становляє: «Міністерствам, іншим центральним 
органам виконавчої влади, обласним, Київській 
міській державній адміністрації сприяти вико-
ристанню в новій редакції «Українського пра-
вопису» в діловодстві, освіті, видавничій справі, 
сфері телебачення і радіомовлення, інших сфе-
рах суспільного життя».

При складанні організаційно-розпорядчої до-
кументації у фахівців з діловодства виникають 
труднощі не лише в доборі потрібних слів, а й ви-
борі відповідної граматичної форми. Найчастіше 
виникає сумнів щодо використання роду іменни-
ків, коли це стосується назв осіб за професією.

Фемінітиви – слова жіночого роду, альтерна-
тивні або парні аналогічним поняттям чолові-
чого роду (які використовують до всіх людей не-
залежно від їхньої статі): льотчик – льотчиця, 
лаборант – лаборантка, працівник – працівни-
ця, письменник – письменниця, професор – про-
фесорка, директор – директорка тощо. 

Правило. За допомогою суфіксів -к-, -иц-(я), 
-ин-(я), -ес- від іменників чоловічого роду утворю-
ються іменники на означення осіб жіночої статі 
[5, с. 27] (табл. 1).

Відновлено написання назв деяких міст з -у, 
-ю, закінчення -а, -я зберігають назви населе-
них пунктів чоловічого роду чого в попередньому 
правописі не було:

– із суфіксами -ськ-, -цьк-, -ець- – Луцька, Бер-
дянська, Бобринця;

– з елементами -бург-, -град- (-город-), -піль- 
(-поль-), -мир-, -слав- – Шаргорода, Тернополя, 
Ямполя, Житомира, Піттсбурга, Вишгорода, 
Миргорода, Борисполя, Ярослава;

– із суфіксами присвійності -ів- (-їв-), -ев- (-єв-),  
-ов-, -ин- (-ін-), -ач-, -ич- – Львова, Харкова, Киє-
ва, Харкова, Батурина, Пирятина;

– з наголосом на кінцевому складі та Бика́, 
Дніпр́а, Дністр́а, Збруч́а;

– назви населених пунктів чоловічого роду у 
родовому відмінку однини закінчення мають -у, 
-ю: Лондону, Парижу, Чорнобилю, Мадриду або 
варіанте закінчення -а (-я): Лондона, Парижа, 
Чорнобиля, Мадрида.

Багато помилок фахівці з діловодства допус-
кають при вживанні родового відмінка однини 
іменників чоловічого роду, де одні закінчуються 
на -а, -я (документа), інші на -у, -ю (протоколу, 
принципу, факту).

Відмінювання жіночих імен, що закінчуються 
на губний б, п, в, м, ф або м’який приголосний: 
Ніколь – Ніколі, Руф – Руфі, Ізабель – Ізабелі.

Жіночі особові імена, що закінчуються на -й і 
на твердий приголосний не відмінюються: Мар-
гарет, Жаннет, Гюльчатай, Долорес, Беатріс, 
Мерседес.

Не рекомендується використовувати у служ-
бових документах осіб за місцем проживання та 
їх професією, типу [7, с. 53–54]: сільчани, горо-
дянин, заводчани, дистанційники, поштарі, а 
вживається: мешканці села, мешканці міста, 
робітники заводу, службовці станції.

Чимало помилок у ділових паперах припус-
кають у вживані давального відмінка іменників. 
На практиці використовують іменники чолові-
чого роду зі закінченням -у, але це є помилково. 
Якщо уживано поряд декілька іменників чол. 
роду у формі давального відмінка однини, то для 
уникнення одноманітних відмінкових закінчень 
потрібно спочатку використовувати закінчення 
-ові, -еві (-єві), а тоді – -у (-ю): Симоне́нкові Оле́сю 
Андрій́овичу, Леонід́ові Микола́йовичу Куце́нку, 
добро́дієві бригади́ру, па́нові капіта́ну [5, с. 92–93].

У вживанні прикметників виникають трудно-
щі у використанні ступенів порівняння, оскіль-
ки в офіційно-діловому стилі частіше вживають 
аналітичні форми: повний, більш повний, най-
більш повний; вичерпний, більш вичерпний, най-
більш вичерпний.

Офіційно новою редакцією правопису звер-
тання до Олегів нормовано, їх можна кликати 
Олегу й Олеже. Теж саме ім’я Ігор – Ігорю, а 
форму по батькові від імені Ігор пишеться Іго-
рьович, а не Ігорович. Кличний відміннок імен-
ників отримав «Господь» – Господи! І «Христос» –  
Хри́сте́! та Христосе!

У кличному відмінку іменники другої відміни 
мають закінчення на -у (-ю), -е (табл. 2) [5, с. 96].

Написання з великої / малої букв відбулося не-
значне корегування. Виробничі марки технічних 
виробів пишуться у лапках із першою великою 
буквою: літак «Боїнг 777», автомобіль «Фоль-
ксваген». При чому, назви самих виробів пишемо 
у лапках з малої букви: «боїнг», «слобожа́нець», 
«нісан». Назви свят – День Незалежності Украї-
ни, День Соборності України і День Конституції 
України – пишеться великими буквами.

Назви електронних ресурсів пишеться:
– без родового слова – з малої букви (фейсбу́к, ґуґл);
– з родовим словом – з великої букви та в лап-

ках (мережа «Твітер», енциклопедія «Вікіпе́дія»);

Таблиця 1
Вживання суфіксів

Суфікси Форми використання

-к- авторка, дизайнерка, директорка, редакторка, співачка, студентка, 
фігури ́стка

-иц-(я) приєднуйте до основ на -ник верстальниця, набі ́рниця, порадниця та -ень: учени́ця.

-ин-(я) сполучайте з основами на -ець кравчи ́ня, плавчи́ня, продавчи́ня; на приголосний: майстри́ня, 
філологи ́ня; бойки ́ня, лемки ́ня.

-ес- рідковживаний дияконе ́са, патронеса, поетеса.
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Таблиця 2

Вживання іменників другої відміни у кличному відмінку
Закінчення Форми використання

-у мають іменники твердої групи Пе ́трику, Іва ́нку, Оле́же (й Оле ́гу), ба ́тьку, слуха ́чу, робітнику ́  
(і робітни ́че), Дже́ку, Фрі ́дріху; а також іменники ді́ду, си́ну, та́ту.

-ю мають іменники м’якої групи Віта ́лію, вчи́телю, Гри ́цю, кра ́ю, лі́карю, мі ́сяцю, роз-ма́ю, я́сеню.

-е мають безсуфіксні іменники твердої 
групи, іменники м’якої групи із суфік-сом 
-ець 

Богда́не, Бо́же, мо́сте, о́рле, па́не, Пе́тре, по́сле, со́коле, Степа́не; 
хло ́пче, ше́вче (переважно: бійцю ́, украї ́нцю, умільцю ́); ма́ля ́ре, 
сто́роже, тесля ́ре, школя ́ре. В окремих випадках можливі 
варіанти: повста́нц-ю і повста́нч-е.

-е мають прізвища прикметни-кового 
походження на -ів (-їв), -ов, -ев (-єв), -ин, 
-ін (-їн)

Рома ́нове, Чугу́єве, Короле ́ве, Що́голеве, Глі ́бове, Гуля ́єве, 
Романи ́шине, Степани́шине і варіантні форми, спільні з 
називним відмінком: Рома́нів, Чугу́їв, Королі́в, Що́голів, Глі ́бов, 
Гуля ́єв, Романи ́шин, Степани́шин.

географічні назви Ки́єве, Лебеди́не, Льво́ве

звертання, що складаються з двох загальних 
назв, форму К. в. мають обидва слова лі ́карю І ́горю, коле ́го Степа́не

звертання, що складаються із загальної 
назви та прізвища, форму К. в. набува-
ють і загальна назва, і власне ім’я

коле ́го Євгенищуку ́, па́не Кова́лю; можливі також поєднання 
форми кличного відмінка іменника загальної назви та форми 
кличного відмінка прізвища, однакової з формою називного 
відмінка: дру́же Макси ́менко; коле ́го Євгенищу ́к, па́не Кова́ль

звертання, що складаються з двох власних 
назв – імені та по батькові, обидва слова 
мають закінчення форми К. в.

Володи ́мире Хомичу ́, Пе́тре Кузьмичу́, Яросла ́ве Андрі ́йовичу.

звертання, що складаються з двох загальних 
назв, форму К. в. мають обидва слова добро ́дію бригади ́ре, па́не лейтена ́нте.

Таблиця 3
Абсолютні зміни [6, с. 1–4]

Написання відповідно до норми Коментар

Відтепер без варіантів слід вживати слова: 
проєкт, проєкція, фоє (так само як: 
траєкторія, плеєр, конвеєр). 

Ця норма уніфікує передавання звукосполучень [je], [ji], 
[ju], [ja] відповідно через літери є, ї, ю, я.Ми пишемо слово 
«траєкторія» через є, тож закономірно так само писати слово 
проєкт. У випадку з «фоє» (раніше фойє) уникаємо непотрібного 
і невластивого українській мові подвоєння звука [й].

Власні назви Дікенс, Те ́керей вживаємо з 
однією «к».

Так само як і у попередній нормі, це правило, яке регулює 
написання зазначених прізвищ, зменшує кількість 
винятків. Як сказано в правописі «буквосполучення ck, 
що в англійській, німецькій, шведській та деяких інших 
мовах передає звук [k], відтворюємо українською буквою к. 
І справді, у імені Дже́ксон та назві міста Стокгольм ми й 
раніше вживали одну літеру к, тоді як у прізвищах Ді ́ккенс та 
Те́ккерей подвоювали.

Відтепер слід писати разом слова з першим 
іншомовним компонентом, що визначає 
кількісний вияв чого-небудь: архі-, архи-, 
бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, 
мікро-, міні-, топ-: (наприклад, мінісукня, 
топменеджер, топмодель), та слова з першим 
іншомовним компонентом анти-, контр-, 
віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер- 
(віцепрезидент, ексмінíстр).

Зменшилася кількість слів, які пишуться через дефіс – а отже, 
вдалося трохи спростити правила написання у цій частині 
правопису.

пів годúни, пів Єврóпи, пів яйця відтепер 
пишуться окремо, але разом, як цілісне 
поняття, пишемо півострів, півмісяць.

Відтепер розділяємо числівник пів, який пишемо зі словами 
окремо, та префікс пів у словах, які становлять цілісне 
поняття, півострів.

Прикметникові закінчення російських 
прізвищ на -ой передаємо через -ий: 
Донський, Крутий, Луговський, Трубецький, 
але Толстой.

Адаптування мовних реалій, перенесених з іншої мови до 
власної – звична практика. Для української мови не властиве 
закінчення -ой у прикметниках.

Упроваджено зміни в окремих словах, 
зокрема, священник (як письменник).

Тривалий час слово священник писалося з однією н. У новій 
редакції вирішили повернути подвоєння. Адже слово 
священник утворене від слова священник, тож як у випадку зі 
словом письменник (утвореним від письменний), за логікою, 
має зберігати подвоєння.
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– як назви юридичних осіб – з великої букви та 
без лапок (РНБО ввела санкції проти Яндекса).

Займенники «Ви», «Ваш», «Вами», «Вас», 
«Вам» як форму ввічливості у звертанні до од-
нієї конкретної особи в організаційно-розпоряд-
чих документах пишеться з великої букви: Пові-
домляємо Вам..., Вітаємо Вас..., у відповідь на 
Ваш запит...

З великої букви зазначають:
– в актах міжнародного значення, у диплома-

тичних документах: Висо́кі Догов́ірн́і Ст́орони, 
Надзвич́айний і Повнов́ажний Посо́л;

– в авторському договорі: Автор, Видавн́ицтво;
– в угодах: Зам́овник, Викон́авець.
Скісна риска ( / ) набула офіційного статусу в 

офіційно-діловому та науковому стилях [5, с. 199]:
– як розділовий знак між однорідними члена-

ми речення та в інших подібних випадках у зна-
ченні, близькому як до єднального (=і), так і до 
розділового (=або) сполучників – системність / 
несистемність мовних явищ;

– на позначення року, що не збігається з ка-
лендарним, – у 2019/2020 навчальному році;

0 на позначення співвідношення певних ве-
личин, параметрів – співвідношення курсу грив-
ня / долар;

– у графічних скороченнях – п/в (поштове від-
ділення), р/р (розрахунковий рахунок), п/п (по 
порядку: № п/п), км/год (кілометр на годину).

У ході проведеного аналізу нової редакції пра-
вопису виявленні абсолютні та варіативні зміни 
занотовування нормативних змін орфографії, не 
тільки для службового документа (табл. 3, табл. 4).

Мова трудових відносин не визначає тіль-
ки українську, як єдину мову – обов’язкову для 
використання в організаційно-розпорядчій до-
кументації. Застосовують іноземну мову при 

створенні юридичних, технічних, інформацій-
но–рекламних текстів та інших повідомлень і до-
кументів (у тому числі усних), адресатами яких 
є іноземці чи особи без громадянства, юридичні 
особи, органи й посадові особи іноземних держав 
і міжнародних організацій.

До наказів та локальних актів не встановлю-
ються вимоги до мови доку-ментів, але згідно пункт 
14 глави 1 розділу ІІ Правил організації діловод-
ства та архівного зберігання документів у держав-
них органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях, затвер-
джених наказом Мін’юсту від 18.06.2015 № 1000/5, 
документи оформлюють державною мовою [4, с. 6].

Інструкція № 58 до сьогоднішнього часу скеро-
вує до заповнення трудових книжок російською мо-
вою (п. 2.1.), а затверджений Кабміном у 1993 році 
бланк трудової книжки містить російськомовний 
розділ (постанова КМУ від 27.04.1993 № 301). Ін-
струкція про порядок ведення трудових книжок, 
затверджена наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мін-
соцзахисту від 29.07.1993 № 58 [3, с. 2]. Обидва 
документи застарілі та чекають на узгодження 
із чинним законодавством, тому необхідно керу-
ватися принципом верховенства закону – україн-
ську як єдину державну мову.

Висновки та перспективи дослідження. 
На основі проведеного аналізу встановлено, за-
галом основні правила правопису написання 
організаційно-розпорядчих документів суттєво 
не змінилися. Вчені та фахівці з діловодства на-
голошують, що в офіційних текстах правильним 
буде не використовувати різні варіанти напи-
сання слів, згідно нової редакції правопису, при-
чому перевага має бути надана словам за новим 
правописом. Це допоможе уникнути юридичних 
колізій у майбутньому.

Таблиця 4
Варіативні зміни [6; 4–6]

Написання відповідно до норми Коментар
Вергілій і Верґілій, Гете і Ґете Звук [g] відповідає українському ґ. 

аудієнція і авдієнція, аудиторія і 
авдиторія, пауза і павза 

Згідно з правописом, у словах, що подять із давньогрецької й латинських 
мов, буквосполучення au звичайно передається через ав. Проте в 
запозиченнях із давньогрецької мови, у яких уже усталилося передавання 
буквосполучення au шляхом транслітерації як ау, допускаються 
орфографічні варіанти: пауза або павза. Чому так? Річ у тім, що 
буквосполучення au має другу складову, яка звучить. Як англійське w або 
білоруське у – цей звук можна описати, як щось середнє між у та в. 

кафедра та катедра, ефір та етер В українській мові на місті тета довільно вживали ф та т. 

і ́рій та и́рій, і́род та и ́род 
У цих словах правопис дозволяє писати як і, так і и на початку слова. 
Утім, про те, чи цей список вичерпний, чи є й інші слова, що можуть 
починатися з и, правопис замовчує. Тож доля индика залишається 
невідомою.

любо ́ві та любо ́ви, незалежності 
та незалежности

Згідно з новою редакцією правопису, «іменники на -ть після 
приголосного, а також слова кров, любов, осінь, сіль, Русь, Білорусь у 
родовому відмінку однини можуть набувати як варіант закінчення -и». 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
НА ЗАНЯТТЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ

Анотація. У статті розглянуто роль здоров’язбережувальних технологій в покращенні і збереженні 
здоров’я студентів; вироблено алгоритм дбайливого ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих 
під час навчального процесу. Сучасні здоров’язбережувальні технології не є чимось незвичним. Ми сти-
каємось із ними у повсякденному житті, самі не підозрюючи про їхнє існування та реальний ефект який 
працює. Це й розклад навчальних занять, використання викладачами на заняттях прийомів рухової ак-
тивності, нейтралізація стресів, та вміння їм протистояти; раціональне харчування; зв’язок теорії з прак-
тикою, елементарні уявлення і поняття – це і має стати повсякденною діяльністю, двобічною взаємодією 
між викладачем і студентом. Перед кожним навчальним закладом постає завдання забезпечити здоровий 
спосіб життя усього колективу, завдяки створенню такого середовища, яке б сприяло зміцненню здоров’я.
Ключові слова: здоров’я, психічне здоров’я, терапія, здоров’язбережувальні технології, навчальний процес.
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USING HEALTH KEEPING TECHNOLOGIES ON UKRAINIAN PHILOLOGY LESSONS 
Summary. The ways of realization of modern health-keeping technology that are used at the Ukrainian phi-
lology lessons are analyzed in this article. Health-keeping technology – are a number of means, methods, 
forms, means of organization and directing of educational process, that are focused on providing of efficiency 
of students health-keeping. Health-keeping technology create safe condition for studying and working in the 
educational institution, solve targets of rational organization of educational process (including age individ-
ual peculiarities of students and hygiene requirements), accordance of educational and physical loading to 
students abilities. So, solving of problem of students health need teacher’s careful attention, particularly: to 
make an educational process health-keeping and increase its quality. There is a hard task for a teacher to form 
health-keeping position: definition of values of own health, health strengthening by means of physical, social, 
psychological and spiritual educational part. Negative health is also affected by the increased workload, lack 
of free time that students usually spend on different gadgets; junk diet and not adhering to a day's diet have 
a negative impact on health. All these factors lead to hypodynamia and cause poor vision, correct posture.  
We have a difficult task – to preserve and strengthen the health of student youth, to form in them a responsible, 
caring attitude to their own health, the health of those around them. A very important factor influencing the 
performance of the student is the air mode of the room, because the high content of carbon dioxide negatively 
affects the work of the brain, as a consequence – rapidly decreases the level of performance, attention, fatigue. 
Can this be prevented and worth it, how exactly? Regular through ventilation and moist cleaning help to im-
prove the air environment of the training audience. After all, the content of carbon dioxide and the number of 
pathogens (bacteria) in a cubic meter of which contains about 20,000 are reduced. The attitude of the student 
to his or her health is the basis of the health of preservation, since the motivation of this attitude enables the 
students to carry out value-oriented activities for the promotion and preservation of their own health. There-
fore, encouraging healthy lifestyles through valeological education through education is an integral part of 
addressing the issue of health conservation.
Keywords: health, healthy, lifestyle, health-keeping technology, psychological climate, motion activity, stress, 
microclimate, health care, disease prevention.

Сьогодення вимагає від сучасних педа-
гогів пошуку доцільних умов та шляхів 

розв’язання проблем виховання здорового спо-
собу життя сучасних студентів. Важливим і пер-
спективним є завдання збереження, зміцнення 
здоров’я молоді, за допомогою організації здій-
снення особистісно орієнтованого педагогічного 
процесу, з урахуванням основних валеологіч-
них принципів, так і виховання відповідального 
ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточу-
ючих, як до найвищої цінності. Знайти своє місце 
в житті, визначити мету існування, бути здоро-
вим – ось наша мета.

Постановка проблеми. Проблема збере-
ження і зміцнення здоров’я залишається акту-
альною, тому що стан здоров’я студентів бажає 

кращого. І тому питання формування у них сві-
тоглядної позиції, спрямованої на збереження 
здоров’я та оволодіння здоровими навичками 
життя, стоїть гостро.

Негативно на стан здоров’я впливають і зрос-
тання навчального навантаження, відсутність 
вільного часу, який зазвичай, студенти про-
водять за різними гаджетами; нераціональне 
харчування і недотримання режиму дня не-
гативно впливають на здоров’я. Всі ці фактори 
призводять до гіподинамії і є причиною погір-
шення зору, правильної постави. Перед нами 
постає непросте завдання – зберегти і зміцнити 
здоров’я студентської молоді, сформувати в них 
відповідальне, дбайливе ставлення до власного 
здоров’я, здоров’я оточуючих.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Проблеми здоров’я і здорового способу життя сту-
дентської молоді та умови їх оптимізації стали 
предметом досліджень науковців різних галузей: 
медики, філософи, психологи, педагоги, валеоло-
ги та біологи звертали свою увагу на це питан-
ня. Теоретико-методичні засади впроваджених 
здоров’язбережувальних технологій у навчаль-
но-виховний процес сформульовано у працях 
М. Амосова, Н. Артамонова, І. Смирнова та ін.; 
психолого-педагогічні аспекти виховання здо-
рового способу життя молоді та використання 
здоров’язбережувальних технологій розглянуті 
в дослідженнях Т. Бичкової, Т. Бойченко, Г. Го-
лобородько, В. Єфімової, Т. Круцевич, О. Лихо-
вид, Н. Онищенко, В. Ткаченко.

Мета статті. З’ясувати роль здоров’язбережу-
вальних технологій в покращенні і збереженні 
здоров’я студентів; формування у них дбайливого 
ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточуючих 
під час навчального процессу.

Виклад основного матеріалу. Важливо за-
значити, щоб оздоровчі заходи мали позитивний 
вплив, методи мають бути не хаотичні, а систем-
ні, послідовні, регулярні. Саме процес форму-
вання здоров’язберігаючої свідомості потребує 
поєднання інформації і мотивації із практичною 
діяльністю студентів.

Перед викладачем стоїть не проста задача, 
сформувати здоров’язберігаючу позицію: визна-
чення цінності власного здоров’я, здоров’я ото-
чуючих, набуття практичних навичок зміцнен-
ня здоров’я, поглиблення валеологічних знань, 
умінь і навичок. Тому, що наше здоров’я на 50% 
залежить від нас самих, від наших звичок [1, c. 4].

Формування та реалізація фізичної складової 
здоров’я здійснюється завдяки виконанню ран-
кової гімнастики, фізкульт-хвилинок, ранкової 
пробіжки чи прогулянки; дотримання правиль-
ної постави (контроль за поставою під час пись-
ма, читання, сидіння); виконання вправ щодо 
профілактики сколіозу (викривлення хребта 
вбік); виконання дихальної гімнастики (Бутей-
ко, Стрельнікова); виконання вправ для кистей 
рук, гімнастика для очей, «динамічні паузи». 
Обов’язковим є дотримання особистої гігієни, ре-
жиму праці і харчування, відпочинку [2, с. 155]. 
Також сюди ми можемо і віднести дотримання 
параметрів мікроклімату навчальної аудиторії. 
Дуже важливим фактором, що впливає на пра-
цездатність студента – є повітряний режим при-
міщення, адже підвищений вміст вуглекислого 
газу негативно відбивається на роботі головного 
мозку, як наслідок – швидко падає рівень пра-
цездатності,, уваги, зростає втома. Запобігти цьо-
му можна і варто, як саме? Регулярне наскрізне 
провітрювання, та вологе прибирання сприяють 
покращенню повітряного середовища навчаль-
ної аудиторії. Адже при цьому зменшується вміст 
вуглекислого газу і кількість хвороботворних 
мікроорганізмів (бактерій) в 1 метрі кубічному 
яких міститься близько 20 000.

Слід відзначити, що реалізація соціальної 
складової здоров’язберігаючих технологій здій-
снюється через використання засобів наочності, 
що сприяють підвищенню інтересу до навчання; 
стимулювання аргументації відповідей студен-
тів, заохочування ініціативи студентів, творчої 

уяви, фантазії, зосередження уваги на якості 
мовлення, вимови; своєчасне закінчення пари; 
використання міжпредметних зв’язків; викорис-
тання різного дидактичного матеріалу; вдале 
поєднання різних видів наочних посібників; ви-
користання і поєднання різних прийомів і ме-
тодів навчання; використання різних домашніх 
завдань, враховуючи рівень пізнавальної актив-
ності студентів; навчання вмінню толерантно-
го спілкування, педагогічного такту; уникання 
конфліктних і стресових ситуацій.

Психічна складова здоров’я реалізується за-
вдяки: створенню сприятливого психологічно-
го клімату на занятті, підтриманню дружніх 
стосунків, взаємодопомоги; навчатись вмінню 
керувати своїми емоціями, здійснювати взаємо-
контроль за своїми вчинками; вміння приймати 
самостійні рішення; здійснювати самооцінку; 
вміти відмовлятись від шкідливих звичок; музи-
ко і кольоротерапія [2, c. 71]. 

Реалізацію духовної складової навчання вар-
то здійснювати через навчання доброзичливості, 
відповідальності за власну поведінку та вчинки; 
вміти висловлювати свої погляди щодо здорово-
го способу життя. Важливу увагу слід приділя-
ти і вмінню бачити прекрасне в житті, природі, 
літературі, мистецтві. Варто використовувати на 
заняттях з української філології опис природи, 
пейзажів, пам’яток природи, природних об’єктів. 
Варто усвідомлювати життєві цінності, мораль-
но-етичні норми поведінки, долати прояви 
агресивної поведінки, не допускати афективної 
поведінки в студентському колективі. Саме впро-
вадження здоров’язбережувальних технологій 
потребує від особистості викладача дотримання 
певних вимог, а саме: визначати чітко обсяг нав-
чальної інформації, способи її подачі; не допус-
кати перевантаження студентів, враховуючи при 
цьому вікові фізіологічні особливості, інтелекту-
альний рівень, ерудицію. 

Здоров’язбережувальні технології передбача-
ють швидку зміну виді діяльності на парі; різні 
види групової та індивідуальної роботи (робота 
в групах, робота в парах). Які сприяють підви-
щенню рухової активності організму; впровад-
ження ігрової діяльності (дидактичні і рухові 
ігри). Важливо створити на парі середовище до-
брозичливості, позитивних емоцій, тому що пси-
хічний стан студентів безпосередньо впливає на 
фізичне здоров’я [3, c. 20].

Слід зазначити, що більша частина навчаль-
ного матеріалу і його викладання на заняттях 
української філології пов’язана не тільки з осо-
бистістю викладача, а й із презентацією, дошкою, 
використанням різних видів наочності і їх поєд-
нанням. Варто записи робити на дошці завчас-
но, дотримуватись вимог до презентації. Важли-
во щоб вона не була перенавантажена текстом. 
В самому слайді використовувати чіткий шрифт, 
достатнього розміру. Бажано не використовувати 
старі таблиці або з дрібними написами – це буде 
призводити до погіршення зору.

Важливо протягом усього заняття розподіляти 
завдання за ступенем складності. Під час вивчен-
ня нового матеріалу, важливим є блокове закрі-
плення набутих нових знань і підведення підсум-
ків вивченого, його узагальнення за допомогою 
різних засобів наочності і в їх раціональному поєд-
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нанні. Як антистресовий момент заняття виступає 
стимул студентів до різноманітних способів вирі-
шення проблемного запитання – мозковий штурм.

Добре знімають стрес певні запахи, які здатні 
стимулювати мозкову активність, вони покращу-
ють пам’ять, концентрують увагу, знімають на-
пруження, заспокоюють. До них відносяться ци-
трусові ( грейпфрут, лимон), розмарин, бергамот, 
лаванда, м’ята, герань, іланг-іланг. Варто від-
мітити, що масла хвойних рослин (сосна, ялина, 
ялівець, модрина) мають фіторицидні властивос-
ті і зменшують кількість хвороботворних мікро-
організмів [4, c. 12]. Але слід з обережністю по-
ставитись до використання ефіроолійних масел, 
враховуючи фізіологічні особливості організму 
студентів, а саме: можливі прояви алергічних 
реакцій, астма, хронічні бронхіти.

Наші сучасники мало часу проводять на сві-
жому повітрі, віддаючи перевагу спілкуванню 
у соціальних мережах, всесвітній мережі Інтер-
нет. Тому як наслідок розвивається гіподинамія, 
стрес. Саме спілкування з природою в поєднан-
ні з руховою активністю сприяє покращенню 
рівня здоров’я. Вчені стверджують, що дорослій 
людині достатньо перебувати на свіжому пові-
трі 2-3 години на добу, тому варто деякі заняття 
проводити на свіжому повітрі, використовуючи 
при цьому елементи українських рухливих ігор, 
наприклад гра «Рибки». Ця гра вимагає мінімум 
обладнання – для неї потрібна лише одна мо-
тузка, яку можна прив’язати до огорожі, дерева 
чи будь-якого іншого нерухомого предмета. Ця 
мотузка буде «вудкою», на яку ловлять «рибку». 
Один з гравців обирається «приманкою», він 
повинен триматися за вільний край мотузки 
та ловити «рибку», тобто інших учасників. Решта 
гравців мають «клюнути на приманку», тобто до-
торкнутися до того, хто водить, але не дозволити 
йому піймати себе. Коли хтось із гравців упійма-
ний, він стає «приманкою», а гра продовжуєть-
ся. Ця забава чудово підійде для будь-якої пори 
року та може проводитися як у приміщенні, так 
і на свіжому повітрі. Або гра «Прихований дзві-
ночок». Ця гра також прекрасно підходить для 
будь-якого часу та погоди, в неї можна грати 
і в приміщенні, і на вулиці. Для цієї гри потрі-
бен невеликий дзвіночок, який учасники, стоячи 
в колі чи на лінії, будуть передавати один одно-
му. Важливо передати дзвіночок так, щоб він не 
задзвенів. Той, хто водить, повинен визначити, 
у кого знаходиться дзвіночок. Відповідно, гра-
вець, що видав себе, змушений замінити учасни-
ка в колі. Ця цікава забава розвиває спостереж-
ливість та швидкість реакції. Гра «Гілочка». 
У цю оригінальну гру можна грати великими 
компаніями. Єдиним інвентарем, який потріб-
ний для цієї забави, є гілочка верби або іншого 
дерева. Учасники цієї гри утворюють нещільне 
коло, вони тримають руки за спиною й переда-
ють один одному гілочку. У центрі кола знахо-
диться той, хто водить. Його завдання – знайти 
гілочку й вихопити її. Коли гравцеві в колі вда-
ється захопити гілочку, той, у кого він її забрав, 
стає в коло, і гра починається знову. За допомо-
гою цієї гри можна виховати спостережливість, 
швидкість реакції й витримку [5].

Важливим елементом для психоемоційного 
сприйняття є аудіовізуальна подача нової інфор-

мації на занятті. В цьому нам покликані допо-
могти аудіо книги, відео фрагменти, навчальні 
і художні фільми, документалістика, музика, 
твори мистецтва (скульптура, графіка, живопис) 
та ін. Як добре вийти із аудиторії і провести пару 
в художньому чи краєзнавчому музеї чи театрі. 
В пам’яті юнацтва вона залишиться надовго 
і спонукає до відповідних висновків і роздумів. 
Часто звуки музики різної частоти, гучності, рит-
му по різному впливають на психіку людини. Ми 
постійно намагаємось у побуті послухати свою 
улюблену мелодію чи пісню, цим самим заспо-
коїтись або збадьоритись. Ефект музики на ор-
ганізм безперечно безцінний, вона впливає на 
нас більше ніж телебачення. Музичний супровід 
залишає слід у пам’яті довший і чіткіший. Добре 
використовувати під час проведення пар елемен-
ти дихальної гімнастики.

Звичайно, кожен студент протягом дня пише 
багато конспектів лекцій, як наслідок кисті рук 
швидко втомлюються. Тому пальчикові фізкульт. 
хвилинки дуже важливі для зняття втоми.

Важливим елементом здоров’язбережуваль-
них технологій є психогімнастика. Її завдання 
побудовані на імітації певних почуттів та емо-
ційних станів людини. Під час такої гімнастики 
тренується пам’ять, спостережливість, витримка, 
відбувається контроль за емоціями, страхами.

Усна народна творчість, казка, теж мають 
терапевтичний ефект на організм. Вона здатна 
здійснювати психокорекцію поведінки, дія казки 
необмежена. Використовуючи «казко терапію» 
ми отримуємо почуття захищеності, розуміємо 
себе краще, виховуємо корисні звички, приміряє-
мо на себе різні ролі.

Схема і малюнок, таблиця і ланцюг послі-
довності; крейда і фарба, різні поверхні – саме 
творча діяльність допомагає зняти напруження, 
повернутись у країну під назвою «дитинство» 
і «фантазія». Деякі методи зняття стресу базу-
ються на різних видах арт-техніки, кольоротера-
пії. Нейтральні кольори пастельних відтінків за-
спокоюють (блакитний і світло зелений ). Блідо 
фіолетовий покращує роботу мозку, а помаран-
чевий та жовтий – підвищують апетит, ведуть бо-
ротьбу з депресією; червоний – стимулює фізич-
ну активність.

Тому використання всіх видів здоров’язбере-
жувальних технологій у логічному і послідов-
ному поєднанні є доцільним та сприяє покра-
щенню творчої атмосфери на занятті, розвиває 
інтерес до навчання, робить його захоплюючим, 
швидким і наповненим, дає розвиток творчому 
початку, сприяє розвитку пізнавальних інте-
ресів. Здоров’язбережувальні технології дають 
можливість вдосконалити свої здібності, застосу-
вати набуті знання на практиці, сприяють оздо-
ровчо-рухливій діяльності студентів на занятті. 
Поєднання різних технологій забезпечує достат-
ній рівень функціональної діяльності всіх орга-
нів і систем організму, підтримує в студентів на 
занятті їхній загальний бадьорий стан. Контр-
оль та самоконтроль за дотриманням правиль-
ної постави під час читання, письма, виконання 
гімнастики для очей, «динамічних хвилинок»; 
профілактика захворювань, дотримання режиму 
дня, здорове харчування – сприяє збереженню 
і зміцненню здоров’я.
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Висновки і пропозиції. Отже, став-

лення студенті до свого здоров’я є основою 
здоров’я збереження, так як через мотивацію 
цього ставлення можна здійснити ціннісно-
орієнтовану діяльність студентів із зміцнен-

ня і збереження власного здоров’я. Тому спо-
нукання до наслідування здорового способу 
життя через валеологічне виховання засобами 
навчання є складовою у розв’язанні проблеми 
здоров’язбережування.
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SMART-ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ  
ЯК ЧИННИК ІНФОРМАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Анотація. У статті виявлено переваги використання Smart-технологій у практиці освітньої діяльності, 
зокрема соціальних мереж, що формують особливий комунікативний простір та уможливлюють створення 
користувачами власного контенту; блогів, що є не лише зручно, але й модно серед студентів; YouTube, 
інструменту для викладання і навчання, який включає велику кількість відеоматеріалів; Smart-
підручника, комплексного навчального матеріалу, що створюється і оновлюється засобами технологічних 
інновацій та Інтернету; технологій мобільної освіти, коли навчання здійснюється за допомогою власного 
ґаджета і спеціального програмного забезпечення. Розглянуто поняття «Smart-суспільство», «Smart-
освіта», «Smart-університет», «Smart-навчання», де викладач, з носія інформації, перетворюється на 
фасилітатора комунікації у процесі спільних зі студентами видів діяльності. Теоретично обґрунтовано 
ефективність застосування Smart-технологій у навчальному процесі і доведено, що застосування Smart-
технологій урізноманітнює навчальний процес, підвищує пізнавальний інтерес та мотивацію студентів 
за рахунок видимого, реального результату їх іншомовної повсякденної професійної діяльності, дозволяє 
значно розширити традиційні технології навчання, оптимізовує витрати університету на матеріально-
технічне забезпечення, а також забезпечує вихід на новий рівень якості освітніх послуг.
Ключові слова: Smart-технології, Smart-підручник, ґаджети, технологічні інновації та Інтернет, 
навчальний контент, освітній процес, соціальні мережі.
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SMART TECHNOLOGIES IN EDUCATION  
AS A FACTOR OF SOCIAL INFORMATION DEVELOPMENT

Summary. Today, we can confidently state the existence of a new generation of people, the digital genera-
tion, for whom mobile phones, computers and the Internet are just as necessary components of their living 
space as nature and society. Human capital is no longer sufficient for the development of modern education. 
It is necessary to change the educational environment itself, not just to increase the volume of education 
creation, but to change the content of education itself, its methods, tools and environments. In the Smart 
Society, education is seen as a learning process using technological innovation and the Internet. The article 
reveals the advantages of using Smart-technology in education practice, in particular social networks, which 
form a special communication space and allow users to create their own content; blogs that are not only 
convenient but also fashionable among students; YouTube, a tool for teaching and learning that includes 
lots of videos; Smart-textbook, a complex educational material created and updated by technological inno-
vation and the Internet; mobile education technologies that anticipate the usage of your own gadget and 
special software. The concepts of «Smart-society», «Smart-education», «Smart-university», «Smart-learning» 
are discussed. The teacher becomes a facilitator of the communication in teacher and students’ interaction.  
The effectiveness of the use of Smart-technology in the educational process is theoretically substantiated and 
it is proved that the use of Smart-technology diversifies the educational process, increases the cognitive in-
terest and motivation of the students due to the visible, real result of their foreign-language daily profession-
al activity, allows to significantly expand the traditional methods of teaching, reduces the expenses of the 
university on technical equipment, as well as providing access to a new level of teaching. The use of Smart 
technologies diversifies the educational process, increases the cognitive interest and motivation of students 
due to the visible, real result of their daily professional activity, allows to significantly expand traditional 
teaching technologies, optimizes the University's costs of logistics, and also provides access to a new level of 
educational quality services.
Keywords: Smart-technology, Smart-textbook, gadgets, technological innovations and the Internet, 
educational content, educational process, social networks.

Постановка проблеми. ХХI століття – це 
століття, коли інформаційні технології 

стають невід’ємною частиною життєвого простору 
людини. Сьогодні з упевненістю можна конста-
тувати факт існування нового покоління людей, 
покоління digital, для яких мобільний телефон, 
комп’ютер та Інтернет є такими ж необхідними 
складовими їх життєвого простору, як природа 
і суспільство. Для розвитку сучасної освіти вже 
недостатньо впливу людського капіталу. Необ-

хідно змінювати саме освітнє середовище, не 
просто нарощувати обсяги утворення трудових 
ресурсів, а змінювати сам зміст освіти, його мето-
ди, інструменти та середовища.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Аналіз робіт О. Зубова, Л. Карташова, 
Л. Морського, Ю. Гапон, В. Ніколаєвої, В. Ляу-
діс, Е. Маслик, Е. Носенко, K. Bucher, M. Collins, 
M. Simonson, A. Thompson та ін., вивчення 
результатів наукових форумів і конференцій 
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пов’язаних з інформатизацією, свідчать про тен-
денцію переходу інформаційного суспільства 
у Smart-суспільство, що побудоване на принци-
пах Smart-філософії, яка передбачає генерацію 
нових ідей, знань та інтелектуального капіталу 
професійно-підготовленими фахівцями [1].

Мета та основні завдання дослідження – 
проаналізувати сучасні Smart-технології як засіб 
інноваційної діяльності та чинник інформацій-
ного розвитку суспільства.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У Smart-суспільстві освіту розглядають як 
навчальний процес з використанням технологіч-
них інновацій та Інтернету. Парадигма Smart-
освіти зумовлює гнучкість, наявність великої 
кількості джерел, максимальну різноманітність 
мультимедіа, здатність швидко і просто нала-
штуватися під рівень і потреби студента. А також 
активний обмін досвідом та ідеями, персоніфіка-
цію курсу, економію часу на доопрацювання вже 
існуючого навчального контенту замість створен-
ня його з нуля [2, c. 64]. 

Концепція Smart-освіти передбачає створен-
ня інтелектуального середовища безперервного 
розвитку компетентностей учасників освітнього 
процесу. Технічною базою реалізації такого утво-
рення є комплекс девайсів (звичайні стаціонар-
ні комп’ютери, ноутбуки, планшети, смартфони 
і т.д.), що належать як студентам, так і навчаль-
ним закладам, а також наявність мережі Ін-
тернет. Основна мета Smart-освіти – розвивати 
навички необхідні для успішної діяльності в умо-
вах цифрового суспільства.

Перехід до Smart-освіти передбачає створен-
ня Smart-університету, основне завдання якого 
підготувати викладачів-методистів, науковців, 
новаторів, справжніх професіоналів і майстрів 
своєї справи, Smart-викладачів.

Smart-викладач – це учасник освітнього 
процесу, що постійно використовує технологіч-
ні інновації та Інтернет для досягнення нової 
якості професійної підготовки, що задовольняє 
вимоги Smart-суспільства [3]. Завдання Smart-
викладача полягає в інтенсифікації використан-
ня електронних ресурсів, забезпеченні розумно-
го і обґрунтованого їх використання, що вимагає, 
у свою чергу, постійного підвищення його квалі-
фікації. Правильне проектування викладачем 
програмно-методичного забезпечення дає змогу 
організувати Smart-навчання.

Smart-навчання – це гнучке навчання в інтер-
активному освітньому середовищі за допомогою 
контенту з усього світу, що знаходиться у віль-
ному доступі, який дозволяє розширити межі на-
вчання, причому не тільки з точки зору кількості 
учнів, а й з точки зору часових та просторових 
показників: навчання стає доступним усюди 
і завжди [4]. За допомогою Smart-навчання ство-
рюються умови для реалізації проголошеного 
ЮНЕСКО провідного принципу освіти XXI сто-
ліття «освіта для всіх» і «освіта через усе життя» – 
«Life Long Learning» [5].

Професором В. Тихомировим дуже точно ви-
ражена основна позиція розвитку освіти сьогодні: 
«Стара система освіти за жодними параметрами 
не готує людей для роботи і життя у Smart-
суспільстві. Без Smart-технологій інноваційна 
діяльність неможлива. Якщо система освіти від-

стає від цих напрямків розвитку, то вона починає 
гальмувати» [6].

Тихомиров М., Сластенін В., Баранов А., Се-
меніхіна О., Rosenberg M. вважають, що вико-
ристання Smart-технологій в освітньому про-
цесі дозволяє ефективно організувати групову 
та самостійну роботу студентів; сприяє удоско-
наленню практичних навичок і умінь студентів; 
дозволяє індивідуалізувати процес навчання; 
активізує пізнавальну діяльність, а також ро-
бить практичні заняття більш сучасними [2].

Саме Smart-технології дозволяють розробля-
ти революційні навчально-методичні матеріали, 
а також формувати індивідуальні траєкторії на-
вчання для студентів. Навчання стає можливим 
не тільки у класі, але й вдома і у будь-якому міс-
ці: громадських місцях, таких як музеї чи кафе. 
Основним же елементом, що зв’язує освітній про-
цес, стає активний освітній контент, на базі яко-
го створюються єдині репозиторії, що дозволяють 
зняти часові та просторові рамки. Таким чином 
створюється ілюзія постійної доступності знань, 
в результаті чого у студента не втрачається інте-
рес до запам’ятовування.

Однак, використання нових технологій з при-
ставкою «Smart» не може визначати характер 
освіти нового типу. Якщо проаналізувати різні 
технологічні інновації для сфери освіти, які по-
зиціонуються як Smart, то можна перерахува-
ти наступні: Smart-дошки, Smart-підручники, 
Smart-проектори, програмне забезпечення для 
створення і поширення освітнього контенту, що 
має інтерактивний і комунікативний характер. 
Ряд інших технологій, перш за все, Web 2.0, а 
саме різні види Social Media і технології Data 
Mining, також використовуються у сегменті 
Smart-освіти.

Соціальний сервіс Facebook, сервіси та ін-
струменти Google, веб-сайт Wiki, покдасти для 
поширення звукових файлів або відео у мережі 
Інтернет, блоги, відеохостинг Youtube – все це 
є Smart-технолгогії, які можна і потрібно вико-
ристовувати у педагогічній практиці. 

Технології Web 2.0 уможливлюють викорис-
тання мережевих спільнот для вільного поши-
рення навчальних матеріалів; самостійне ство-
рення навчальних матеріалів; участь у нових 
формах діяльності без спеціальних знань і на-
вичок у галузі інформатики. Викладачі можуть 
використовувати ці технології для спілкування, 
для обміну професійним досвідом, для збагачен-
ня змісту занять новим матеріалом, для підви-
щення мотивації студентів до навчання, для про-
фесійного розвитку. Викладач і студенти стають 
рівноправними учасниками освітнього процесу: 
усім в однаковій мірі доступна необхідна інфор-
мація і кожен доповнює загальний висновок до-
слідження результатами своєї роботи.

Соціальні мережі (Facebook, Twitter, Insta-
gram) формують особливий комунікативний про-
стір. Їх дидактичний потенціал проявляється, 
перш за все, у доступності для більшості корис-
тувачів Інтернету, які самі ж створюють контент 
даного сайту. У соціальних мережах можливе 
створення віртуальних навчальних груп, до 
яких викладач робить доступ для своїх студентів 
і розміщує для них необхідний навчальний кон-
тент, а студенти можуть обговорювати, спільно 
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виконувати завдання і розміщувати результати 
як індивідуальної, так і групової роботи. Муль-
тимедійність комунікативного простору відчутно 
полегшує завантаження і перегляд у віртуаль-
ній навчальній групі відео- і аудіоматеріалів, ін-
терактивних додатків [7].

На тлі сучасних модернізаційних процесів 
у вищій освіті, коли значна частина навчаль-
ного часу переноситься з аудиторних годин на 
самостійну роботу студентів, подібний ефект від 
використання соціальних мереж робить більш 
доступним використання дослідницьких підхо-
дів у навчанні, самостійний і груповий пошук 
інформації для вирішення поставленого ви-
кладачем проблемного завдання, вироблення 
і розвитку здібностей до самостійного пошуку 
необхідної інформації, до роботи у команді, ко-
лективної пошукової діяльності, взаємодії з од-
ногрупниками [8, c. 106].

У світі соціальних мереж особливу роль віді-
грають блоги як місце розміщення навчального 
матеріалу і засіб спілкування між викладачем 
і студентами. Вони відрізняються відкритістю 
і доступністю інформації, лінійністю структури, 
обмеженим набором функцій у процесі навчан-
ня: створення групи-спільноти, на базі якої мо-
жуть викладатися фільми та аудіозаписи як 
викладачами, так і студентами. Працюючи у ко-
манді і створюючи спільні проекти, студенти на-
вчаються долати свій власний страх допустити 
помилку у ході публікації, це багато в чому під-
вищує їх самооцінку.. Ця технологія також при-
вертає увагу великої кількості молодих людей 
через активне ведення блогів відомими людьми, 
які є кумирами сучасної молоді. Відтак, багато 
учнів та студентів ведуть свої власні блоги після 
занять, проте слід підкреслити, що у сфері осві-
ти, як зазначає Е. Чернишева «використання 
блогів повинно відповідати цілям і завданням 
занять, бути мотивованими з дидактичної точки 
зору» [9, c. 68].

На порталі YouTube можна знайти величезну 
кількість відеоматеріалів: від повноцінних віде-
оуроків, створених спеціально для використання 
у процесі навчання певної мови, до влогів, мон-
тованих блогерами, які також можна активно 
включати в освітній процес. Відео вже давно вва-
жається ефективним інструментом викладання 
і навчання. Так, згідно з дослідженнями Р. Козь-
ми, поєднання аудіо- та візуальних презентацій 
збільшує відгук знову отриманої інформації і по-
будову ментальних моделей [10, c. 234].

Що викликає безсумнівний інтерес, так це 
Smart-підручники, тому що найближчим часом 
вони стануть найбільш оптимальними для на-
вчання, залишивши далеко позаду не тільки 
підручники на паперовому носії, а й електронні 
підручники.

Smart-підручник − це комплексний навчаль-
ний матеріал, що створюється і оновлюється 
засобами технологічних інновацій та інтернет-
ресурсів. Як правило, Smart-підручник склада-
ється з блоку вивчення нового матеріалу, блоку 
засвоєння навчального матеріалу, блоку прак-
тичного застосування матеріалу, блоку обгово-
рення і блоку контролю.

Smart-підручники називають навчальними 
контентами, інтегрованими в інтерактивне се-

редовище навчання з використанням можливос-
тей соціального оточення: якісний професійний 
контент, практичність, наявність графічного, 
відео- та аудіоматеріалу, індивідуальна траєк-
торія навчання, інтерактивні інструменти вза-
ємодії з викладачем, система тестування, сис-
тема коментування контенту, система оцінки 
контенту, самонаповнення і самоактуалізація. 
Для Smart-підручників характерні «спільна 
з учасниками процесу навчання генерація но-
вих знань і самоактуалізація, синхронне ви-
вчення матеріалу і реалізація навичок у вирі-
шенні реальних ситуацій в умовах соціального 
середовища» [1].

Стрімкий розвиток цифрових технологій 
та інтенсивна розробка додатків до них сприяли 
виникненню технологій мобільної освіти, коли 
навчання здійснюється за допомогою власного 
ґаджета і спеціального програмного забезпечен-
ня, Smart-додатку. Встановити такого роду про-
грамне забезпечення допоможе система Google, 
що пропонує додаток «Play Маркет», встановле-
ний у стандартних засобах мобільної операцій-
ної системи Android смартфонів і планшетів. 
Зареєструвавши аккаунт у системі Google, ко-
ристувачі отримують доступ до всіх мережних 
додатків системи Google. Додаток пропонує ко-
ристувачеві широкий спектр категорій, не лише 
для дозвілля, але й для навчання. Досить лише 
у пошуковику Google Play Market ввести назву 
навчального предмету і вийде список мобільних 
додатків із будь-якого предмету, як наприклад: 
«LearningApps», «Thinglink», «WiseMapping», 
«Word It Out!», «Kahoot» та ін. Так, варто зга-
дати додаток «Plickers», що дозволяє проводити 
фронтальні опитування студентів із будь-якого 
предмету лише за декілька хвилин. Основу 
складають мобільний додаток, сайт і роздруко-
вані картки з QR-кодами (Quick Response). Ви-
користання «Plickers» спрощує життя викладачу, 
а для студентів є справжньою розвагою, що дає 
можливість трохи відволіктися від рутинних за-
нять і в ігровій формі відповідати на запитання.

Існують додатки, які допомагають педагогам 
у виховній роботі, зокрема додаток «ClassDojo», 
що являє собою щось на зразок журналу для по-
хвали або покарання. «ClassDojo» об’єднує учи-
телів, батьків та учнів, які використовують його 
для комунікації у класі, обміну повідомленнями, 
фото і відео на протязі дня.

Додаток «Edmodo» або Шкільний Facebook – 
місце зустрічі викладачів і студентів, що надає 
постійний зв’язок між тими, хто вчить і тими, хто 
вчиться, незалежно від місця або часу. 

Висновки та перспективи подальших 
досліджень. Отже, застосування Smart-тех-
нологій урізноманітнює навчальний процес, 
підвищує пізнавальний інтерес та мотивацію 
студентів за рахунок видимого, реального ре-
зультату їх повсякденної професійної діяль-
ності, дозволяє значно розширити традиційні 
технології навчання, оптимізовує витрати уні-
верситету на матеріально-технічне забезпечен-
ня, а також забезпечує вихід на новий рівень 
якості освітніх послуг, це, у свою чергу, є під-
ставою для дослідження використання Smart-
технологій учителями-філологами з метою на-
вчання дисциплін філологічного циклу.
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ЕКСПРЕСИВНІСТЬ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ
Анотація. У статті розглянуто поняття експресивності, проаналізовано поняття «експресія» й «експре-
сивність», представлено ознаки, за якими розмежовують вищезазначені поняття. Розглянуто питання 
експресивного забарвлення фразеологічних одиниць, зокрема умови виникнення експресії у фразеоло-
гічних одиницях. Описано різні погляди вчених-мовознавців на класифікацію фразеологічних одиниць, 
на експресивність фразеологізмів. Висвітлено питання експресивно-стилістичної класифікації фразеоло-
гізмів. У статті порушено питання джерел експресивного забарвлення фразеологічних одиниць. Частково 
в статті представлено мету використання експресивно забарвлених фразеологічних одиниць у мовленні. 
Експресивні фразеологізми характеризують або стан мовця, або його ставлення до висловлюваного. Фра-
зеологічна експресивність виникає за умов особливого використання фразеологічних одиниць. Індивіду-
альні трансформації фразеологізмів створюють яскраву експресивність.
Ключові слова: фразеологія, фразеологізми, експресія, експресивність, експресивний потенціал. 
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EXPRESSIVITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS
Summary. The article is devoted to the concept of expressiveness; it analyzes the concept of "expression" and 
"expressiveness". The questions of expressive coloring of phraseological units, in particular the conditions for 
the expression of expression in phraseological units are considered. The purpose of the article is to review and 
explore the concept of expressiveness, to determine the conditions of expressive coloring of phraseological units. 
Expressiveness is one of the most difficult linguistic categories because it is associated with the manifestation 
of a subjective beginning in a language that accompanies knowledge of objective reality and reflects the content 
of the individual consciousness of speakers of a language. Phraseological expressiveness appears under the 
conditions of special use of phraseological units. At this linguistic level there is a deformation of idioms, which 
are figures of speech, which consists in the destruction of the semantic monolithic phraseological splicing, in 
the revitalization of words that are its constituents as independent units. During this process comic, satirical 
or ironic sound is achieved. Individual transformations of phraseologisms create vivid expressiveness. Expres-
siveness is determined first of all by the "intensified stress" of the semantics of the phraseological unit, the 
index of which in the definition are seven types of very, extremely, quite, completely. Therefore, one of the most 
productive means of enhancing the emotionality and expressiveness of speech is phraseology. The very concept 
of "expressiveness" is expressiveness; the property of phraseological units to convey the subjective attitude of 
the speaker to the content of the utterances or addressee. According to the expression we give our speech un-
consciously, without thinking about their coloration, which is manifested only in emotional resonance. Expres-
sive coloring is associated with the expressive features of the phraseological unit. Expressiveness is determined 
first and foremost by the "intensified stress" of the semantics of the phraseological unit, the index of which 
seven types are very, extremely, completely, completely in the definition.
Keywords: phraseology, phraseologisms, expression, expressiveness, expressive potential.

Постановка проблеми. Експресивність 
не випадково зацікавила мовознавців, 

інтерес до цього явища був логічно підготовле-
ний попереднім розвитком лексикології. Експре-
сивність стала об’єктом дослідження науковців, 
коли вже ґрунтовно був вивчений номінативний 
лексичний склад мови. Крім того, експресивність 
стала предметом спеціального лінгвістичного 
аналізу в зв’язку з вивченням семантики мовних 
одиниць та їхньої системності. Однак питання 
експресивності фразеологічних одиниць не є до-
статньо вивченим у колі мовознавців. 

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Протягом багатьох десятиріч явище екс-
пресивності залишається одним з актуальних 
і дискусійних у лінгвістичній науці. Велика 
кількість праць присвячена розгляду поняття 
експресивності в різних аспектах. Явище екс-
пресії досліджували О. Ахманова, Т. Винокур, 
Є. Галкіна-Федорук, Б. Головін, І. Голуб, А. Гор-

бунов, Н. Кожевникова, М. Кожина, Г. Копніна, 
Н. Разінкіна, Г. Солганик, Б. Тошович, В. Телія, 
В. Харченко, В. Чабаненко та ін. 

Мета статті – розглянути та дослідити по-
няття експресивності, визначити умови експре-
сивного забарвлення фразеологічних одиниць.

Виклад основного матеріалу. Експре-
сивність – одна з найскладніших лінгвістич-
них категорій, оскільки пов’язана з проявом 
суб’єктивного початку у мові, що супроводжує 
пізнання об’єктивної дійсності й відображає зміст 
індивідуальної свідомості носіїв тієї чи тієї мови. 
Експресивність розглядається як характеристика 
людського існування у світі, як спосіб онтологіч-
ного осмислення зв’язку «людина – світ» та може 
використовуватись у різних контекстах [1, с. 50].

Основоположник теорії експресивності – 
Шарль Баллі, представник Женевської лінгвіс-
тичної школи. Його концепція – це теорія про 
афективні мовні засоби. Науковець наголо-
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шував, що саме стилістика вивчає експресивні 
факти мовної системи з огляду на їхній емоцій-
ний зміст і найвище її завдання – вивчати екс-
пресивну систему мовленнєвих фактів [2, с. 23]. 
З ХХ ст., починаючи від Ш. Баллі, поняття екс-
пресивності розглядалося як власне стилістична 
проблема. Швейцарський лінгвіст пропонував 
розмежовувати експресивність мови від експре-
сивності індивідуального мовлення, при цьому 
керуючись трьома основними ознаками:

– експресивні знаки є заздалегідь заданими 
й не припускають творчої діяльності того, хто го-
ворить;

– відповідні прийоми й засоби, що створюють 
експресивність, стали для нас несвідомими. Ми 
часто вживаємо їх не задумуючись, їхнє експре-
сивне забарвлення виявляється лише в емоцій-
ному резонансі, що супроводжує появу експре-
сивних знаків;

– ці знаки включені в систему мови й підкорю-
ються закону опозиції. У такому випадку значен-
ня знака розуміється не саме по собі, а завдяки 
асоціаціям, які протиставляють його іншим зна-
кам системи [3, с. 24].

На думку Ш. Баллі, В. Виноградова, С. Єрмо-
ленка, М. Жовтобрюха, В. Русанівського, В. Ча-
баненка, експресивність – своєрідна властивість, 
яка може бути властива будь-якій мовній оди-
ниці. Вони розглядають її як потенцію мови 
або мовлення: «експресія вираження іманент-
но властива всій мові, а отже, дає про себе зна-
ти в будь-якій сфері життєдіяльності» [4, с. 167]. 
Безумовно, саме художньому та розмовному сти-
лям притаманне величезне розмаїття експресив-
них мовних засобів.

Поняттям «експресивність» та «експресія» 
властиві ієрархічні відношення, і розмежовують 
їх за наступними ознаками:

– експресивність – це мовне явище, що міс-
тить у собі експресію;

– експресивність – це те, що висловлює екс-
пресію (експресивне висловлювання, експре-
сивна лексика, експресивне забарвлення), екс-
пресія – виражально-зображувальні властивості 
мови, що формуються за допомогою лексичних, 
словотвірних та граматичних засобів мови (екс-
пресивні лексичні та словотвірні засоби, тропи 
тощо) [5, c. 112];

– експресивність – це не те, що надає мов-
ленню емоційності, образності, а те, що саме 
породжується емоційністю, образністю, харак-
терністю мовлення, і не є виразністю, а й інтен-
сифікацією виразності;

– експресивність – стилістична категорія, а 
експресія – функціональна категорія, що харак-
теризується в межах антропологічної парадигми. 
Обидві категорії завжди зорієнтовані на людину, 
її емоційно-психічну та кваліфікативну сферу 
мовленнєво-розумової діяльності, сигналізують 
про інтенції суб’єкта мовлення, передають його 
ставлення до позначуваного об’єкта та впливають 
на адресат силою почуттів та афективних станів.

Російські мовознавець М. Бахтін один з пер-
ших звернув увагу на експресію. На його дум-
ку, емоція, оцінка, експресія з’являються тільки 
в процесі живого вживання мови у конкретному 
висловлюванні. Якщо слово експресивне, то ця 
експресія належить не самому слову, а народжу-

ється в реальній ситуації [6, с. 24]. Наприкінці 
ХХ ст. розгорнулася широка дискусія навколо 
категорій «експресивність» та «експресія» у росій-
ському мовознавстві. Послідовники М. Бахтіна 
наводили такі визначення понять:

– експресивність – сукупність ознак мовних 
одиниць чи висловлювання, у яких відобража-
ється і які вказують на небезпристрасне ставлен-
ня того, хто говорить, до змісту чи адресата мов-
лення (Н. Васильєва, С. Нікітіна);

– експресивність – властивість мовного знака, 
у силу якого він сприймається деавтоматизова-
но, безпосередньо діючи на уяву адресата чи його 
емоційну сферу; експресивним може бути будь-
який вираз, якщо він непередбачений і неочіку-
ваний (К. Долинін);

– експресивність виникає в результаті праг-
матичного вживання мови, мета якої – виражен-
ня емоційного ставлення суб’єкта мовлення до 
позначуваного і «зараження» цим ставленням 
адресата (В. Телія);

– експресія – виразно-зображальні властивос-
ті мовлення, які відрізняють його від звичайно-
го, стилістично нейтрального, роблять мовлен-
нєві засоби емоційно забарвленими (О. Єфимов) 
[6, с. 30–31].

Отже, експресивність – це властивість мовного 
знака, у силу якого він сприймається автомати-
зовано, безпосередньо впливаючи на уяву адре-
сата та / чи його емоційну сферу; експресивним 
може бути будь-яке висловлювання, якщо воно 
неочікуване та непередбачуване, а й експресія – 
це виражально-зображувальні якості мови, які 
відрізняють її від звичайної, стилістично ней-
тральної, роблять мовленнєві засоби емоційно 
забарвленими.

Фразеологічна експресивність виникає за 
умов особливого використання фразеологічних 
одиниць. На цьому мовному рівні виникає де-
формація ідіом, які є фігурами мовлення, що 
полягає в руйнуванні семантичної монолітнос-
ті фразеологічного зрощення, в оживленні слів, 
які є її складниками, як самостійних одиниць  
[7, c. 115]. Під час цього процесу досягається ко-
мічне, сатиричне чи іронічне звучання [8, c. 72].  
Індивідуальні трансформації фразеологізмів 
створюють яскраву експресивність.

Серед дослідників немає одностайності в по-
глядах на експресивно-стилістичну класифіка-
цію фразеологізмів. Одні лінгвісти поділяють 
фразеологізми, як і лексичні одиниці, на три 
групи: міжстильові, розмовні та книжні (І. Федо-
ров, О. Пономарів, М. Алексеєнко, А. Грищенко 
та ін.) [9, с. 103].

М. Шанський також виокремлює ці три групи 
фразеологічних одиниць, але додає фразеологіч-
ні архаїзми й історизми [10, с. 47]. І. Лєпєшев, 
зважаючи на те, що міжстильових фразеологіз-
мів у мові обмежена кількість, пропонує поді-
ляти фразеологічні одиниці на дві групи: фра-
зеологізми, які закріплені за певними стилями, 
і фразеологізми, які не закріплені за певними 
стилями [11, с. 63]. 

О. Молотков виокремлює просторічні та гру-
бувато-просторічні фразеологізми, але не роз-
різняє стилістично-нейтральної та розмовної 
фразеології [12, с. 223]. За походженням і тради-
цією використання А. Кожина виділяє книжні 
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та розмовні фразеологічні одиниці, а за сферою 
використання – фразеологію функціонально-за-
барвлену (фразеологічні одиниці наукового, офі-
ційно-ділового та публіцистичного стилів) [13]. 
Окрему групу становлять поетичні фразеологіч-
ні одиниці. В експресивно-емоційному аспекті 
виокремлено фразеологізми високі, піднесені; 
несхвальні; іронічні; жартівливі; грубі [14, с. 13].

Експресивне (лат. виразне, випукле) забарв-
лення пов’язане з виражальними особливостями 
фразеологічної одиниці [15, с. 98]. Експресивність 
детермінована насамперед «інтенсифікованою 
напругою» семантики фразеологічної одиниці, по-
казником якої в дефініції виступають семи типу 
дуже, надзвичайно, зовсім, повністю: білий як 
сніг – дуже, надзвичайно (білий); і в ложці води не 
спіймаєш – дуже хитрий; як на кілочках – дуже 
занепокоєний; (не знати) ні сном ні духом – зо-
всім (не знати); розсердити до кінця – зовсім, по-
вністю (розсердити); хоч в око стрельни – дуже 
темно; хоч греблю гати – дуже багато. 

Немотивованість фразеологізмів, незрозумі-
лість окремих компонентів – теж джерело екс-
пресивності (залити сала за шкуру; не до Петра, 
а до Різдва; ні пуху ні пера, відважити солі, ви-
трішки продавати). Звичайно їхня семантика 
«злита» з художньо-поетичною, «опрацьованою» 
усною формою. Часто це римовані компоненти 
фразеологічних одиниць (було та загуло; з пу-
чок та з ручок; міняти шило на мотовило); 

фразеологізми із синонімічними компонентами 
(з вогню та в полум’я; всякий і кожний; про-
йти крізь сито й решето; переливати з пус-
того в порожнє); з паронімічними компонента-
ми (з скрипом-рипом; тринди-ринди коржі 
з маком; ні хуху ні духу; на галай балай); фра-
зеологічні одиниці з компонентами прикладково-
го характеру (ділити хліб-сіль пополам; різати 
правду-матінку); з антонімічними компонен-
тами (робити добру міну при недобрій грі; за 
і проти; альфа й омега; і вдень і вночі; види-
мо й невидимо; і в огонь і в воду) [16, с. 206]. 
Експресивне забарвлення фразеологічних оди-
ниць завдячує й компонентам-тавтологізмам (без 
роду й прароду; мішок мішком); усталеним 
сполукам з нереальним образом (душа в п’ятки 
втекла; ходити по лезу ножа); каламбурам (без 
ножа різати; без ночі не тутешній). Експресив-
ні фразеологізми характеризують або стан мовця, 
або його ставлення до висловлюваного.

Висновок. Отже, один із найпродуктивніших 
засобів посилення емоційності та експресивнос-
ті мовлення – фразеологізми. Саме ж поняття 
«експресивність» – виразність; властивість фра-
зеологічних одиниць передавати суб’єктивне 
ставлення мовця до змісту висловлювань, або 
адресату. Відповідно експресії своєму мовленню 
ми надаємо несвідомо, не задумуючись про їх за-
барвлення, яке виявляється лише в емоційному 
резонансі.
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РІВНІ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО-МОРАЛЬНОЇ ПОЗИЦІЇ  
У СУЧАСНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Анотації. Розв’язання ключових для періоду ранньої юності задач – особистісного та професійного ви-
борів, які за своєю суттю є завжди моральними, потребує від особистості певного морального розвитку. 
Загальними тенденціями зростання моральності старшокласників є розвиток їх самосвідомості, вольових 
якостей, відповідальності, формування власної системи цінностей, світогляду тощо. У статті проаналізо-
вано особливості соціально-моральної позиції сучасних старшокласників. У результаті такої аналітичної 
роботи було визначено 4 рівні сформованості соціально-моральної позиції у сучасних старшокласників: 
відповідальний, конформістський, пасивний, безвідповідальний. У нашому дослідженні вони характери-
зуються наступним чином: відповідальний, конформістський, пасивний, безвідповідальний.
Ключові слова: соціально-моральна позиція, розвиток, старшокласники, рівні розвитку, ціннісні 
орієнтації, світогляд старшокласника.
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Vasyl Stefanyk Precarpathian National Uneversity

LEVELS OF DEVELOPMENT OF SOCIO-MORAL POSITION  
IN MODERN HIGH SCHOOL STUDENTS

Summary. The education system that exists in the country today does not fully implement the principles 
that ensure the integrity and consistency of moral education in secondary schools. Life practice shows 
that many upperclassmen have some difficulties in choosing the meaning of their own existence, which 
fills a person’s life with unique value content. Solution of the basic tasks of early childhood is personal 
and professional choice, which is always inherently moral, requires a certain moral development from the 
personality. The ability of a senior to act as a conscious and responsible author of his or her own decisions 
depends on his / her ability to take the position of an active subject of life, a priority role in the formation 
of which processes of moral development and self-development of personality play. The leading role in 
shaping the worldview of high school students belongs to the ideals, which during this period also undergo 
transformations, become more generalized and incarnate not in the image of a specific person, as it was 
in adolescence, but in the form of a certain system of requirements for personal qualities of a person.  
The basis of the system of education of moral position is moral norms and moral principles. The basis of 
the system of social position is productive activity for the benefit of others, a positive worldview, aware-
ness of their belonging to a particular people and society, the nature of social roles and social maturity.  
The general tendencies of growth of high school pupils’ morality are development of their self-conscious-
ness, volitional qualities, responsibility, formation of their own system of values, outlook, etc. The article 
analyzes the peculiarities of social and moral position of modern high school students. The features of 
social and moral position of modern high school students are shown. On the basis of the research the lev-
els of development of social and moral position of high school pupils are determined. As a result of such 
analytical work, 4 levels of social and moral position formation among modern high school students were 
determined: responsible, conformist, passive and irresponsible.
Keywords: social and moral position, development, high school pupils, levels of development, value orientations, 
world outlook of high school pupils.

Постановка проблеми. У Національній 
доктрині розвитку освіти України за-

значено, що провідною метою виховання моло-
ді є розвиток духовності, моральної культури. 
Система освіти, що сьогодні існує в країні, не 
повною мірою реалізує принципи, які забез-
печують у середніх загальноосвітніх закладах 
цілісність і послідовність морального вихован-
ня особистості. Життєва практика засвідчує, що 
у значної частини старшокласників виникають 
певні труднощі під час вибору смислів власно-
го існування, що наповнюють життя особистості 
унікальним ціннісним змістом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Сутність і значення позиції особистості, її струк-
тура, вікові особливості прояву розглядаються 
у наукових роботах Б. Ананьєва, Л. Божовича, 
В. Войтко, В. М’ясищева, А. Петровського, С. Ру-
бінштейна, В. Терлецького та ін. 

На значущість соціально-моральних ціннос-
тей у становленні особистості вказують Л. Бо-
жович, Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Кононко, 
М. Стельмахович, О. Сухомлинська та ін. 

Проблеми морально-соціального виховання 
підростаючого покоління висвітлюються у пра-
цях Т. Алєксєєнко, В. Андрущенко, І. Беха, І. Зя-
зюна, О. Киричука та ін. 

Мета дослідження – охарактеризувати сут-
ність соціально-моральної позиції сучасних стар-
шокласників та визначити її рівні розвитку. 

Виклад основного матеріалу. Нинішній 
етап розвитку української держави визначається 
трансформаційними процесами, пошуком безбо-
лісного шляху зміни цінностей і ціннісних орієн-
тацій. Духовне відродження народу України ви-
магає особливої уваги до світу цінностей молоді як 
майбутнього країни, запоруки суспільного прогре-
су. Ціннісні орієнтації слугують своєрідним кри-
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терієм, фільтром у визначенні ставлення людини 
до матеріальних і духовних цінностей, системи 
установок, відстоювання принципів і переконань. 
Наразі постає нагальна необхідність формування 
нових ціннісних орієнтацій, нових ціннісних іде-
алів, ціннісного світогляду людини, яка житиме 
і працюватиме у ХХІ столітті в Україні – незалеж-
ній європейській державі. Безумовно, ціннісні 
орієнтації поєднуватимуть творчість, оригінальні 
ідеї з народними традиціями і культурою. «Сучас-
ний зміст виховання в Україні складає науково 
обґрунтована система загальнокультурних і наці-
ональних цінностей та відповідна сукупність со-
ціально значущих якостей особистості, що харак-
теризують її ставлення до суспільства і держави, 
інших людей, самої себе, праці, природи, мистец-
тва. Система цінностей і якостей особистості роз-
вивається і виявляється через її власні ставлен-
ня. Цей процес передбачає поєднання інтересів: 
особистості – вільного саморозвитку і збереження 
своєї індивідуальності; суспільства – саморозви-
ток особистості має здійснюватися на моральній 
основі; держави, нації – діти мають зростати на-
ціонально свідомими громадянами, патріотами, 
здатними забезпечити країні гідне місце в цивілі-
зованому світі. Ціннісне ставлення особистості до 
суспільства і держави виявляється у таких якос-
тях, як патріотизм, національна самосвідомість, 
правосвідомість, політична культура та культура 
міжетнічних стосунків» [1].

Здатність старшокласника виступити свідо-
мим та відповідальним автором власних рішень 
залежить від його можливості зайняти позицію 
активного суб’єкта життєдіяльності, пріоритетну 
роль у становленні якої відіграють процеси мо-
рального розвитку та саморозвитку особистості. 

Якісних перетворень у період ранньої юнос-
ті зазнає й моральна самосвідомість, що впли-
ває на можливість особистості усвідомлювати 
об’єктивну необхідність і особистісний смисл 
моральних вимог, створювати систему власних 
моральних настанов і на її основі обирати до-
цільні форми своєї поведінки в різних ситуаці-
ях. Розгортання динаміки цих процесів, як за-
значає І. Булах, досягається завдяки змінам, 
що відбуваються в цьому віці зі складовими 
моральної самосвідомості. Якщо в самопізнанні 
(когнітивна складова) та емоційно-ціннісному 
самостановленні (емоційна складова) особистості 
виявляється тенденція до все більшої цілісності, 
самототожності, інтегрованості, а процеси само-
регуляції (поведінкова складова) визначаються 
диференційованістю, це надає здатності старшо-
класнику адекватно усвідомлювати й розрізняти 
результати (успішні та неуспішні) власних дій, 
вчинків, поведінки загалом [2, с. 13–14].

Провідна роль у формуванні світогляду стар-
шокласників належить ідеалам, які в цей період 
також зазнають трансформацій, стають більш 
узагальненими та уособлюються не в образі кон-
кретної особи, як це було в підлітковому віці, а 
у вигляді певної системи вимог до особистісних 
якостей людини.

Соціальний розвиток ґрунтується на загаль-
ному розвитку особистості й здатності орієнтува-
тися в суспільних нормах і суспільних цінностях 
життя, будувати свої стосунки з довкіллям з по-
зиції його цінності.

Домінантною в такій орієнтації є соціально-
моральна позиція, яка має сукупність характер-
них ознак соціальної і моральної позиції та фор-
мується під впливом цілісної системи виховання.

Основу системи виховання моральної позиції 
складають моральні норми і моральні принци-
пи. Основу системи соціальної позиції – продук-
тивна діяльність на користь інших, позитивне 
світосприймання, усвідомлення своєї приналеж-
ності до конкретного народу і суспільства, сут-
ності соціальних ролей і соціальної зрілості, яка 
базується на виробленому людством досвіді, на 
адекватному уявленні про себе, свої можливості, 
тобто на «Я-концепції», і виявляється в єдності 
здобутих знань, умінь і навичок. 

Ці особистісні характеристики особливо акту-
альні для молоді, зокрема старшокласників, які 
стоять перед вибором свого майбутнього.

Сучасна школа має великі потенційні мож-
ливості для забезпечення цілеспрямованого роз-
виту моральних якостей особистості, орієнтації 
змісту її життя на національні та загальнолюд-
ські цінності, активної життєвої позиції, однак 
в реаліях життя не завжди їх реалізує. Доказом 
того є низька загальна культура поведінки зна-
чної частини сучасних школярів і молоді, їх тя-
жіння до безтурботного, споживацького способу 
життя, захоплення низькими зразками масової 
культури, паління, вживання спиртних напоїв, 
наркотичних засобів, брутальних слів, прагнен-
ня до задоволення матеріальних потреб і уник-
нення по-справжньому духовної культури, не-
повага до старших людей та ідеалів старшого 
покоління, цинізм і жорстокість стосунків тощо.

Як засвідчують спостереження, ця категорія 
старшокласників не має чіткого уявлення про своє 
майбутнє, мало, або й зовсім, не цікавиться подіями 
політичного життя як своєї країни, так і зарубіжжя, 
практично не читає серйозних книг, газет та жур-
налів. Значна частина старшокласників не бачить 
свого майбутнього у своїй державі й мріє виїхати за 
її рубежі, в країни з високорозвиненою економікою. 

Причини такої ситуації беруть початок не тіль-
ки в складних соціально-економічних умовах, які 
переживає Україна, а й у відсутності цілісної систе-
ми виховання майбутнього громадянина держави, 
з чітко визначеною соціально-моральною позицією 
і системою соціально-моральних цінностей.

Методологічними засадами у з’ясуванні сут-
ності позиції особистості та створенні педагогіч-
них умов її формування виступають закономір-
ності загальнокультурного процесу формування 
особистості у контексті її соціалізації та повно-
цінної життєдіяльності. 

Термін «позиція» утворений від латинського 
«positio» – становище. За словником В.І. Даля, 
термін тлумачиться як «точка зору, ставлення до 
будь-якого питання, справи, визначальна харак-
теру дії, поведінки» [3]. У зарубіжній психології 
і соціології його часто розглядають як соціальну 
установку, як результат соціалізації особистості.

Позицію особистості можна розглядати як 
структурно-особистісне новоутворення, яке відо-
бражає характер взаємин особистості та суспіль-
ства. Ці взаємини ґрунтуються на потребах, зна-
ннях і емоціях, які відображаються у поведінці 
і діяльності, характеризують спрямованість осо-
бистості, рівень її самосвідомості. 



«Young Scientist» • № 3.1 (79.1) • March, 2020 49
Основоположними у структурі життєдіяльності 

особистості, її суспільно-моральної позиції є базові 
ціннісні орієнтації, які мають свою ієрархію відпо-
відно ступеню включеності особистості в суспільні 
відносини на основі моральних норм і принципів.

На індивідуальному рівні буття людини базо-
вими виявляються такі цінності як істина, любов 
і доцільність Вони є актуальними в ранньому 
юнацькому віці і, як доведено М.С. Каганом [4], 
досягаються в пізнавальній та практично пере-
творювальній діяльності.

Цінності, що поділяються особистістю і висту-
пають у якості цілей життя і основних засобів до-
сягнення, а тому ще й регуляторів її соціальної по-
ведінки, виступають у ролі ціннісних орієнтацій.

Ціннісні орієнтації – складний соціально-пси-
хологічний феномен, який характеризує спрямо-
ваність і зміст активності особистості і є складо-
вою частиною системи її ставлень, завдяки якій 
визначається загальний підхід людини до світу 
й до себе, набувається сенс і спрямованість осо-
бистісним позиціям, поведінці, вчинкам. 

Система ціннісних орієнтацій має багаторівневу 
структуру, вершиною якої є цінності, що пов'язані 
з ідеалами і життєвими цінностями особистості.

Як засвідчують наукові дослідження, система 
ціннісних орієнтацій не є чимось абсолютно ста-
лим, структурованим і незмінним – вона проти-
річна і динамічна, відображує як ті головні, суттє-
ві і стрижневі зміни взаємозалежності особистості 
із довкіллям (світом), так і зміну повсякденних, 
тимчасових і певним чином випадкових життєвих 
ситуацій на основі їх певного осмислення. 

Система ціннісних орієнтацій формується 
в певних умовах і відповідно до психологічних осо-
бливостей індивіда. Цим, зокрема, пояснюється 
той факт, що в однакових умовах життя у людей 
спостерігаються відмінності в ієрархії цінностей.

Основним змістом ціннісних орієнтацій є сві-
тоглядні і моральні переконання людини, глибо-
кі і постійні прив’язаності, моральні принципи 
поведінки.

Особливості соціально-моральної позиції осо-
бистості значною мірою зумовлюються її життє-
вим досвідом, рівнем самосвідомості та віковою 
специфікою сприйняття життя. В цілому позиція 
особистості формується на всіх етапах її онтоге-
незу, під впливом змін соціальної дійсності і зна-
чимих явищ соціального життя, до яких виро-
бляється певне ставлення. У кожному віковому 
періоді є провідні ставлення.

Період ранньої юності, що співпадає із стар-
шим шкільним віком, характеризується значни-
ми емоційними, інтелектуальними, моральними 
і вольовими змінами, зумовленими появою важ-
ливих новоутворень у сфері індивідуальної сві-
домості старшокласника.

Саме на цьому наголошує І. Дубровіна [5], яка 
зазначає, що у когнітивній сфері самосвідомості 
відбувається підвищення значущості системи влас-
них цінностей, посилюється роль психологічного 
особистісного та динамічного аспектів самовихо-
вання; в емоційній сфері спостерігається перерос-
тання окремих самооцінок та якостей особистості 
в загальне цілісне ставлення до себе; в регулятив-
ній сфері – збільшується диференційованість вмін-
ня виокремити успіх або неуспіх у конкретній ді-
яльності від загального ставлення до себе.

Разом з тим, особливістю юнацького віку є на-
явність значних суперечностей, найбільш вира-
жених у внутрішніх і зовнішніх, особистісних 
і міжособистісних конфліктах. Вони виявляють-
ся не тільки у полярності почуттів та емоцій, а 
й в суперечливості бажань, прагнень, у безпо-
середності та непослідовності поведінки. Це дає 
підстави говорити про нестійкість особистості 
старшокласника, про те, що він знаходиться на 
перехідному етапі свого становлення.

Якщо керуватись ідеєю Б. Бітінаса [6] про те, 
що ієрархічна структура цілей виховання нага-
дує собою «дерево цілей», на якому чітко виді-
ляється їх пріоритетність, то можна уявити собі 
його яруси і як окремі позиції особистості стар-
шокласника до найважливіших компонентів со-
ціальної дійсності: до суспільного ідеалу, до дер-
жави, до людей, до праці і продуктів діяльності 
людини, до прекрасного, до самого себе. 

У процесі дослідження склалося загальне 
враження про те, що приблизно у 46% старшо-
класників спостерігається уповільненість форму-
вання позиції «Я – дорослий». 

Отримані результати дозволили створити та-
кож уявлення про соціально-моральні позиції 
відносно себе та інших.

Так, виявилося, що на запитання «Чи пла-
нуєш ти після школи продовжити своє навчан-
ня?» – «Так» відповіли 95%, і тільки 5% – «ні». А на 
прохання уточнити – «Чому?», відповіді були на-
ступними: «Хочу бути незалежним» – 37%; «щоб 
заробляти» – 14%; «щоб мати диплом про вищу 
освіту» – 39%; «хочу мати престижну роботу» – 
44%; «зайняти належне місце у суспільстві» – 13%. 

Досить цікавими були відповіді стосовно того, 
про які професії мріють старшокласники. Вияви-
лося, що хочуть бути: програмістом – 14%, юрис-
том – 12%, економістом – 14%, дизайнером – 3%, 
лікарем – 5%, слідчим – 2%, менеджером – 11%, 
вчителем – 1%, бізнесменом –7%, переклада-
чем – 4%. Ще не визначилися – 14%.

Як правило, у таких професійних орієнтаці-
ях діти досить незалежні. Тільки 6% опитува-
них вказали, що на їх вибір впливають батьки, 
43% пов’язали його із можливостями сімейного  
бюджету.

Для юнацького віку особливо важливими 
є контакти з іншими людьми, в першу чергу із 
найбільш для них значимими, тому нас цікавило 
найближче оточення сучасних старшокласників, 
особливості взаємин, які складаються у них з ін-
шими людьми, зокрема з друзями, однолітками 
(однокласниками) батьками, педагогами.

Майже 97% опитаних відповіли, що у них 
є друзі, 3% – що друзів не має. Однак, як вияви-
лося, 64% відповідають, що друзів у них “багато”, 
24% – «кілька», і тільки одного і справжнього дру-
га мають 12%. На запитання «Що вас об’єднує?» 
були отримані наступні відповіді: «взаєморозу-
міння» – 44%; «спільні інтереси» – 55%. 

У проведенні вільного часу з друзями (згідно 
отриманих відповідей) сучасні старшокласники 
віддають перевагу спорту – 9%, телевізору – 10%, 
комп'ютеру – 26%, прослуховуванню музики – 
16%, відвідуванню барів, дискотек – по 7%. Разом 
з тим 25% респондентів зазначили, що не мають 
вільного часу взагалі – його поглинає навчан-
ня – не тільки в школі, а й на різних курсах).
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зицію особистості мають її ціннісні орієнтації. 
З цією метою ми цікавилися змістом інтересів 
сучасних старшокласників, зокрема тим, яку 
вони люблять слухати музику, яку літературу 
читати, які дивитися фільми тощо. Отримані від-
повіді також були досить неоднозначними. На-
самперед, 9% респондентів зазначили, що у ви-
борі музики вони керуються своїм настроєм. 22% 
люблять і слухають будь-яку музику, 3% – від-
дає перевагу класичній, 12% – року, 6% – рей-
ву, 6% – репу, 18% – havy metal. 76% слухають 
тільки зарубіжну музику. Відносно кінофільмів 
старшокласники зауважили, що люблять диви-
тися фільми жахів (25%), бойовики (19%), комедії 
(50%), молодіжні серіали (14%), містичного зміс-
ту (6%), драми (3%), романтику (6%). 

Старшокласники задумуються над тим, щоб 
щось змінити у своєму житті. Так, «багато чого 
змінити» хочуть 14%, але, що саме конкретно – 
не називають; «все змінити» – 6% респондентів; 
27% хотіли б змінити своє матеріальне стано-
вище; 6% – мати більше друзів; 25% – стосунки 
у родині; 43% – змінити країну. Не вважають за 
необхідне щось змінювати 9% опитаних.

Загалом у краще майбутнє вірить 75% стар-
шокласників. 20% у нього не вірить. Причому, 
ми помітили тенденцію, що більше вірять мо-
лодші старшокласники – учні 9-х і 10-х класів. 
Одинадцятикласники розуміють невідворотність 
перемін у своєму житті і відчувають з цього при-
воду більшу тривогу.

На запитання «Як ти розумієш своє призна-
чення у житті?» було отримано наступні відпові-
ді: «намагатися змінити країну, світ на краще» – 
8%; «прожити життя на користь суспільству» – 3%; 
«щоб моє життя увійшло в історію» – 3%; «допома-
гати людям» –14%. Решта – не змогли відповісти. 

Певне уявлення про соціально-моральну по-
зицію сучасних старшокласників дали також 
відповіді на запитання «Що для тебе в житті 
найважливіше?». Вони були наступними: на-
вчання – 8%; стабільність – 5%; кар'єра – 11%; 
сім’я – 25%; добробут у сім’ї – 11%; здоров’я – 7%; 
друзі – 18%; вільний час – 15%.

Щоб досягти успіху у житті старшокласники 
вважають необхідними: знання – 28%; гроші – 
44%; вміння працювати – 14%; зв’язки – 18%; ве-
зіння – 6%; вдачу – 3%; багатого спонсора – 6%; 
силу волі – 3%; наполегливість – 12%; мати пре-
стижну професію – (8%).

Щастям сучасні старшокласники вважають: 
«можливість задовольняти матеріальні потре-

би» 27%); «все мати» (12%); «бути незалежними 
від інших» (11%); «реалізувати свої мрії» (22%); 
«бути здоровим» (11%); «жити» (3%); «не сварити-
ся з рідними» (6%); «мати спокій» (11%). 

У результаті такої аналітичної роботи було 
визначено 4 рівні сформованості соціально-мо-
ральної позиції у сучасних старшокласників: 
відповідальний, конформістський, пасивний, 
безвідповідальний. У нашому дослідженні вони 
характеризуються наступним чином:

1-й рівень – відповідальний. Старшокласни-
ки, які віднесені до цього рівня, характеризують-
ся активною громадянською позицією, високою 
активністю у суспільному житті класу, відпові-
дальним ставленням до своїх обов’язків учня. 

2-й рівень – конформістський. Характерною 
особливістю цієї групи старшокласників є їх не-
послідовність у словах і діях. Прийняття рішен-
ня або поведінка часто зумовлюються ситуатив-
но – залежно від вимог, інтересів, потреб і під 
впливом значимих людей. Система ставлень 
є несформованою і неустійливою. У виявлені сво-
єї позиції часто керуються корисними цілями. 
Віддають перевагу не знанням, а зв’язкам. 

3-й рівень – пасивний. Для цієї категорії старшо-
класників є байдуже ставлення до подій навколиш-
нього життя – у політиці, житті школи і класу, по-
вна невизначеність щодо свого майбутнього. Вони 
звикли, що рішення за них приймає хтось інший – 
батьки, педагоги, авторитетні ровесники тощо. 

4-й рівень – безвідповідальний. Характери-
зується агресивним ставленням до довкілля, 
безвідповідальним ставленням до себе і сво-
го майбутнього, за свої вчинки і за інших. Такі 
старшокласники часто знаходяться в опозиції до 
інших, з будь-яких причин конфліктують з до-
рослими і ровесниками. Неповажливо відгуку-
ються про державу, владу, рідне місто, традиції, 
батьків, педагогів [7, с. 152].

Висновки. Отже, проведене дослідження 
та аналіз його результатів дозволив виявити рів-
ні й особливості прояву соціально-моральної по-
зиції сучасних старшокласників. Таким чином, 
нами були отримані дані, за допомогою яких ми 
змогли створити об'єктивне уявлення про соці-
ально-моральну позицію особистості та рівні її 
сформованості у сучасних старшокласників. 

На основі системи ставлень виявлялися соціаль-
но-моральні риси конкретних особистостей і відбу-
валося їх групування за визначеними рівнями. 

Основою для психолого-педагогічної характе-
ристики визначених рівнів слугувало уявлення 
про ідеального старшокласника.
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Анотація. У статті розглядаються прояви ремінісценції «Слова о полку Ігоревім» у «Слові про рідну ма-
тір» Максима Рильського. Автор відслідковує здійснюване поетом нагадування читачеві про літературні 
витоки свого твору, обґрунтовує їхню доречність та доцільність. У роботі значна увага приділена частково-
му аналізу обох творів, надається можливість читачеві перегорнути ті сторінки історії країни, що відобра-
жають переломні періоди її життя. Відслідковуючи шляхи та засоби ремінісценції, автор проводить думку 
про те, що народна пам’ять, якою струменить твір Максима Рильського – це міцна ланка між історією 
та сучасністю, завжди мала величезне значення у суспільному житті країни, адже правомірність такого 
підходу класика української літератури до визначення ролі історичних надбань для наступних поколінь 
підтверджує і сучасна література.
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REMINISCENTS FROM THE «THE SONG OF IGOR'S CAMPAIGN»  
IN THE POEM BY MAXIM RILSKY «A WORD ABOUT HIS MOTHER»

Summary. The article deals with the manifestations of reminiscence of «The Song of Igor's Campaign» in 
Maxim Rylsky's «The Word about his Mother». The author traces the poet's reminder of the literary origins of 
his work, and substantiates their relevance and appropriateness. This paper pays considerable attention to a 
partial analysis of both works, and enables the reader to turn over those pages of the country's history that 
reflect the turning points of her life. By tracing the ways and means of reminiscence, the author thinks that 
the folk memory, by which the work of Maxim Rylsky is to flow, is a strong link between history and moder-
nity, which has always been decisive in the public life of the country, since the legitimacy of such an approach 
of the classic of Ukrainian literature to the definition the role of historical heritage for future generations is 
confirmed by contemporary literature. The author emphasizes the importance of the ideological and emotional 
pathos of M. Rylsky's poem, which was manifested in the affirmation of Ukraine's immortality and confidence 
in the victory over the bloody enemy by the various artistic means which the noble neoclassic man so master-
fully possessed. What is also important is the fact that the artistic technique is singled out and named, which 
achieves the effect of the bright originality of both works, the sublime, the extraordinary emotional saturation 
that is conveyed to the readers, filling their hearts with love for the Fatherland, for its spiritual heritage.  
It is appropriate to isolate the organic intertwining in the colorful network of each of the poems, some motifs 
and imagery of ancient Russian vocabulary. Due to the organic nature of the rich set of artistic means of the 
two poetic masterpieces, the author of the study followed the lyrical flow and high skill of the authors with 
regard to the sound organization of the language «The Song of Igor's Campaign» and «The words about the na-
tive mother». The deep patriotic content of "The Word ..." of Rylsky is not only embodied in the perfect artistic 
form.This poem captures us with the beauty of thought and feeling. The poet paints the word, taking from his 
artistic palette the most subtle colors and shades. Thanks to his ability to do it skillfully, as if alive, we see the 
Motherland, her great sons and daughters; we hear her word-song, which has come to us from the very depths 
of the holy holy world of the dying Boyan.
Keywords: reminiscence, author's plan, poetic talent, civic courage, history and modernity, perespev, artistic 
reception, artistic embodiment, epic worldview, love for the native land.

Постановка проблеми. У наш непростий 
час, коли гострий дефіцит культури, зву-

ження сфери її впливу в сучасному суспільстві, 
традиційна освіта, головною метою якої є засво-
єння знань, умінь та навичок, загострили пробле-
му розвитку особистості учнів, звели до мінімуму 
потребу самовдосконалення шляхом знайомства 
з кращими творами мистецтва, шедеврами світо-
вої та вітчизняної літератури.

Проте, і за таких умов, неможливо залишити 
поза увагою такі літературні твори, які, завдяки 
своїй ідейно-художній глибині, завжди будуть 
сучасними та злободенними. Поза всякими сум-
нівами, до них належить невмируще «Слово о 

полку Ігоревім» та «Слово про рідну матір» Мак-
сима Рильського.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Цілком закономірно, що методикою ви-
вчення цих творів досить докладно займалися 
науковці-методисти, літературознавці, філоло-
ги-практики.

Досить ґрунтовними є напрацювання профе-
сора В. Борщевського, академіка О. Білецького, 
академіка І. Білодіда; літературознавців О. Ко-
вальчук, А. Єфімова, С. Єрмоленко, В. Карпо-
вої, Г. Колесник; сучасних українських митців 
П. Воронька, Б. Олійника, П. Перебийноса, 
І. Цюпи.
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Глибокий патріотичний зміст творчості 

Максима Рильського досліджували В. Бази-
левський, Л. Булаховський; фундаментальну 
зіставно-порівняльну характеристику словес-
но-образних систем у «Слові про рідну матір» 
та «Слові о полку Ігоревім» поряд з досліджен-
ням творчості Олександра Олеся та Павла Ти-
чини дав у одній із своїх праць відомий літера-
турознавець К. Буркут.

Мета статті – у процесі дослідження та літе-
ратурного аналізу двох перлин вітчизняної літе-
ратури звернути увагу на те, наскільки у «Сло-
ві про рідну матір» відчутний відгомін «Слова о 
полку Ігоревім», показати процес ремінісценції, 
як здійснюване поетом нагадування читачеві 
про давній твір української літератури та його 
текстові компоненти, актуальність його звучан-
ня на всіх етапах життя народу. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. «Слово про рідну матір» – один з найвизна-
чніших творів Максима Тадейовича Рильського. 
У ньому повно і яскраво виявилися великий по-
етичний талант і громадянська мужність видат-
ного українського митця. Наповнена високим 
патріотичним та інтернаціоналістичним пафо-
сом, ця невелика поема в грізну воєнну годину 
сприймалася як заклик, як палке пристрасне 
звертання до воїнів, усього народу захистити від 
ворога рідну Батьківщину [1, с. 61].

Того пам’ятного дня, 29 листопада 1941 року, 
до Саратова приїхало чимало представників 
творчої інтелігенції, робітників, колгоспників, 
воїнів з фронту, щоб стати учасниками першого 
Всеукраїнського антифашистського мітингу... 
Закінчено всі приготування. У залі врочиста 
тиша. Лунає голос диктора: «Слухайте, слухай-
те! Говорить Радянська Україна...» Всі радіос-
танції Радянської Вітчизни транслюють першу 
передачу радіостанції імені Тараса Шевченка. 
Слово надається поетові-академіку Максиму 
Рильському... Він встає з місця, іде повільно 
до імпровізованої трибуни, ніби несе на пле-
чах якийсь тягар. Обличчя бліде і строге, не-
мов висічене з каменю. Вийшов уперед, окинув 
поглядом насторожений зал. Намагається бути 
спокійним і все ж хвилюється. У його руках 
тремтять списані аркуші паперу. Зупинився 
перед застеленим червоною скатертиною сто-
лом, на якому встановлено мікрофон і, глибоко 
зітхнувши, почав приглушеним голосом свою 
промову. Здавалося, що поет звертався не тіль-
ки до присутніх тут сотень, а до тисяч людей, 
обличчя яких зримо бачив перед собою... І там, 
далеко, на поневоленій, але нескореній Украї-
ні, і на вогневих рубежах фронтів, і в партизан-
ських землянках... Поет увібрав у своє серце 
всі болі і страждання, всі помисли і надії свого 
народу. Після невеличкого зворушливого про-
зового вступу Максим Тадейович перейшов до 
поезії. Це було його знамените «Слово про рід-
ну матір»... І всі, що були присутні в цій залі, 
на крилах чарівного слова поета переноси-
лись туди, на рідну Україну, до берегів Дніпра 
і Псла, до синіх рік і голубих озер, у край, де 
точилася страшенна, кривава битва, де гримі-
ли гармати... І, звісно ж, не тільки присутні на 
мітингу вбирали ті рядки у свої серця. Радіох-
вилі рознесли могутнє Слово поета по всій зем-

лі нашій, і воно стало бойовим кличем. Вогнис-
то-розпашілий поет стояв перед мікрофоном 
і був схожий водночас і на месника, і на про-
рока. За ті короткі хвилини, доки читав свій 
незвичайної сили твір, поет із мрійника пере-
творився в бояна і пломенів, наче смолоскип... 
...«Слово про рідну матір» народилося з болю 
і гніву, з гарячої, синівської любові до України, 
з глибокої віри, і всі ці чуття могутніми колами 
розходилися по всій неосяжній землі Вітчизни, 
як звуки найгучнішого дзвона [2, с. 594–596].

Поема наскрізь пронизана глибоким патріо-
тизмом, який не є авторським фарсом, адже поет 
відслідковує віковічне коріння цього патріотиз-
му, що сягає глибин історії, засобами яскравих 
образів автор зумів нерозривно поєднати історію 
і сучасність, створивши гордий і прекрасний об-
раз Вітчизни-матері. В основі створення таких 
образів – звернення М. Рильського до давньої 
лексики, усної народної творчості, літературних 
творів попередників, фундаментальності «Слова 
о полку Ігоревім». 

Соковите гроно ремінісценцій спостерігаємо 
саме під час аналізу твору Максима Рильського 
та твору давньої руської літератури. Порівняємо: 
в «Слові о полку Ігоревім» через призму коротких 
мудрих сторінок спостерігаємо панораму вели-
кої рівнини Русі і показує становище земель від 
Карпат до низовини Волги, від Ільмень-озера до 
Чорного моря:

Іржуть коні за Сулою,
Слава дзвенить у Києві,

Сурми сурмлять в Новгороді,
Стяги мають у Путивлі-граді…

Сідлай, брате, свої коні бистрі,
Мої бо вже готові стоять,
Під Курськом осідлані.

Див кричить на верху дерева,
Велить послухати землі незнаній, –

Волзі та й морю,
Сулі та й Сурожу,
Корсуню ще й тобі,

Тмутороканський ідоле!

…Сонце сяє в небі ясному,
Ігор князь – у Руській землі!
Дівчата співають на Дунаї,
В’ються голоси через море

До Києва города.
Іде Ігор Боричевим

До святої богородиці Пирогощої.

Д.С. Лихачов твердить, що заклик в «Слові…» 
до єдності доводиться не лише на прикладі не-
вдалого походу князя Ігоря проти половців, але 
й розкриває широкий образ Руської землі, яка 
має велику кількість міст, річок, численне насе-
лення, безкраї простори рідної слов'янської зем-
лі. Не міг змиритися Святослав з втратою такого 
безцінного багатства.

Зронив тоді великий Святослав
Золоте слово, зо слізьми змішане:

«Дітки мої, Ігорю і Всеволоде!
Рано взялись ви землю Половецьку

Мечами разити,
А собі слави шукати.
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Інгвар і Всеволод
І всі ви, три Мстиславовичі,
Не лихого гнізда кречети, –

Чи не в битвах,
Не в звитягах славетних

Здобули ви собі володіння?
Де ж ваші золоті шоломи,
Щити добрі і списи ляські?

Загородіть полю ворота
Гострими своїми стрілами

За землю Руську,
За рани Ігореві,

Хороброго Святославовича!»
У Рильського читаємо:

Гримить Днiпро, шумить Сула,
Озвались голосом Карпати,

I клич подiльського села
В Путивлi, сивому чувати.

Як бачимо, очевидним є те, що автори обох 
шедеврів, описуючи занадто тривожні часи, які, 
хоч і суттєво віддалені у часі, проте будять у су-
часників – патріотів одні і ті ж почуття, адже від 
ворожої навали страждає рідна земля. 

Обидва автори майстерно користуються на-
роднопісенними образами та засобами. Це і еле-
менти, що притаманні казкам (зачин та кінцівка 
у творі про безславний Ігорів похід), і анафора 
у Рильського.

Проявом ремінісценції вважаємо і те, що ав-
тори зуміли конкретний етап героїчної боротьби 
за рідну землю побачити в загальноісторично-
му плані, органічно пов’язати його з минулим 
і передбачити перспективу, визначити його роль 
і місце в історії. Таким масштабним, епічним сві-
товідчуттям наскрізь пронизані обидва твори тво-
ри. В поемах оригінально взаємодіють епос і ліри-
ка. Автори осмислюють певні конкретні проблеми 
і вводять їх у систему одвічних філософських про-
блем буття – боротьби розуму з безумством, добра 
зі злом. У такий спосіб вони намагаються в обра-
зах-символах створити узагальнений образ часу, 
розкрити сутність найважливіших процесів, що 
відбувалися в ньому. Безперечним є те, що епіч-
ність обох поем – категорія змістова, яка виражає 
зв’язок афористично зображених подій, пережи-
вань з часом, епохою, розкриває суттєві процеси 
і закономірності цих епох. А тепер, через обра-
зи-деталі читач відчуває специфічні особливості 
епічної форми ліричного. Знаходимо ці образи 
в тексті поеми «Слово про рідну матір» і розкрива-
ємо їхнє глибинне значення: «Земля, яку сходив 
Тарас малими босими ногами», «Степів широчина 
бездонна», «Синь озер, І Псло, і повів рути-м’яти», 
«Зоря горить рожева». 

І постає питання: чи не зійшли вони з родю-
чого грунту «Слова о полку Ігоревім», на якому 
так комфортно почувалася муза Максима Риль-
ського?.. Якщо не так, то чому ж до наших днів 
дожили прекрасні рядки давнього манускрипту 
в перекладі шляхетного неокласика?

Боян бо наш віщий
Як хотів кому пісню творити,
Розтікався мислю по дереву,

Сірим вовком по землі,
Сизим орлом попід хмарами.

Спогадає перших днів усобиці –
Випускає він десять соколів

А на зграю лебединую:
Котру сокіл доганяє,

Та перша і пісню зачинає …
Або:

Довго ніч темніє.
Зоря-світ запалала.

Сивий туман покриває поле,
Примовкає солов’їний щебет,
Галчиний гомін здіймається.

Загородили русичі
Поле щитами багряними,

Шукаючи собі честі,
А князеві слави.

І ще:
Ой рано-вранці пораненьку

Кривава зоря світ-день ізвістує,
Чорні хмари находять з моря,
Чотири сонця закрити хочуть.

Трепече в них синя блискавка. –
Бути грому великому,

І це лише невелика частина тих перлів, яки-
ми рясніє уся поема.

Окремої уваги з точки зору ремінісценції обох 
поем заслуговує образ ліричного героя у кожній 
з них. 

Повернемося у далеку епоху «Слова о полку 
Ігоревім». Ліричний герой – патріот, палко за-
люблений у рідну землю, йому не байдужа доля 
своїх сучасників, свого народу, він висловлює 
своє бачення назрілих проблем, здійснює спроби 
аналізу, називає причини поразок та невдач, дає 
поради, застерігає [3, с. 124]. 

Ліричний герой «Слова про рідну матір» – це 
образ сучасника автора, громадянина, патріота, 
інтернаціоналіста, який любить і возвеличує ра-
дянський народ, його історію, славить героїчну 
боротьбу з ворогом, мудру політику комуністич-
ної партії [3, с. 223] (куди від правди подітися, 
так тоді було…) дружбу народів-братів, (яка тоді, 
дійсно, процвітала, хоча, чесно кажучи, підводні 
рифи таки були…). Підкреслимо, що саме палка 
експресія розвитку думок і вияву почуттів є осно-
вою ліричного начала поеми, рушійною силою 
сюжету і водночас зумовлює її епічний харак-
тер. Задумаємося, чи не «Слово о полку Ігоревім» 
«підживило» пагони художньої довершеності по-
еми М. Рильського?

У цьому специфіка жанру, діалектика взаємо-
дії епічних і ліричних елементів у змістово-ху-
дожній структурі обох поем. Отже, й визначення 
їхнього жанру опронизане нитками ремінісценції! 

– Це поеми-сповіді? 
– Так! 
– Це поеми-клятви?
– Так!
– Це поеми-ораторії?
– Так!
– Це поеми-символи?
– Так! 
Тому що закликають вони нас, сучасників, 

бути гідними спадкоємцями героїчних звершень 
народу в минулому, усім життям, працею продо-
вжувати славні діла батьків, відстоювати неза-
лежність рідної землі, активно боротися за мир 
на планеті, за світле майбутнє своїх нащадків. 

Неможливо обійти увагою той факт, що 
М. Рильський приділив велику увагу точності пе-
рекладу «Слова о полку Ігоревім» на українську 
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мову, який він зробив і видав книгою в 1939 році. 
Цей переклад був максимально наближеним до 
змісту оригіналу. Він не втратив актуальності 
і в наш час. 

М. Рильський використав «Слово…» у тво - 
рах «Чумаки» (1923), «Сіно» (1927), «Любов»  
(1936-1940 рр.). У період Великої Вітчизняної ві-
йни пише поему «Слово про матір-батьківщину», 
в якій є 10 посилань на патріотизм воїнів кня-
зя Ігоря, їх хоробрість, боротьбу за рідну землю. 
Ці ж ідеї звучать у творах «Зоря встає» (1941), 
«Чаша дружби» (1942), «Мати» (1944). У після-
воєнний період М. Рильський у своїй творчості 
продовжує звертатись до «Слова…», а у 1950 році 
видає другий переклад поеми. На основі глибо-
кого вивчення її змісту пише твір «Безсмертна 
пам’ятка». Над ним він працював понад 40 років.

«Це була новітня ода, в якій стверджува-
лась ідея безсмертя народу, нездоланності його 
духу», – так визначив ідею і жанр твору Л. Но-
виченко. Білецький називав «Слово...» величним 
хоралом. «М. Рильський дав довершений і мо-
нументальний портрет духовної сутності Укра-
їни», – зауважує сучасний літературознавець 
Володимир Моринець. Справді, перед нами – не 
просто поема, а поема-ода, поема-гімн, поема-ора-
торія, масштабне, панорамне полотно тисячоліт-
ньої історії України і її розлога поетична геогра-
фія. І все це сконденсовано ліричною пристрастю 
в карбовано стислі й образно-емоційні воднораз 
вислови, закуті в гармонійні ямбічні секстини 
(шестирядкові строфи з римуванням абабаб), 
пов’язані між собою анафоричними повторами: 
«Благословен...», «Благословенна...» [4, с. 182]. 
Та, може, найточніше жанрове означення при-
ховане в самій назві твору – «Слово...». Недарма 
й образна тканина та поетична лексика тексту, 
щедро інкрустованого старослов’янізмами, без-
ліч разів перегукуються зі «Словом о полку Іго-
ревім». Ось найвиразніші ремінісценції: «Лисиці 
брешуть на щити», «Кличе див поверху древа», 
«Дух Боянів», «...Сонце устає на сході! ». 

Художня досконалість шестирядкових строф, 
що постають як майстерно викінчені синтаксич-
ні одиниці, підкреслюється ще й наявність ви-
разних анафор, змістовністю паралелізмів, про-
думаністю повторів.

По-різному визначають жанр твору: лірична 
поема, ода псалом, хорал, слово (за аналогією до 
давньоукраїнської пам’ятки княжої доби). Кож-
на з дефініції правомірна, бо адекватно виражає 
зміст шедевра. Це справді високе художнє осяг-
нення духу епохи, прекрасний здобуток нашої 
літератури. Рідна земля вічна, адже у пам'яті 
мільйонів вона постає в багатстві й красі сво-
єї природи. «Степів широчина бездонна», котра 
«зеленим океаном» пливе «круг білого Херсона», 
котра «свій дівочий гнучкий стан до Дніпрового 
тулить лона», – це один з чарівних образів, яки-
ми передається краса України. 

На тлі високого, священного патріотизму 
цього твору, на перший погляд, разючим дисо-
нансом видаються нам з перспективи сьогоден-
ня згадки про партію, братній російський на-
род, кремлівську огорожу та інтернаціональну 
дружбу. Що ж – данина часові перейшла в роз-
ряд анахронізму. Та зауважений дисонанс – 
тільки політичний, але не поетичний. З есте-

тичного погляду ці строфи, згірчені присмаком 
збанкрутілої ідеології, такі ж довершені, як 
і решта [5, с. 9–10]. Словесна форма їх так само 
відточена, засоби образотворення такі ж підне-
сені та влучні, і тому ідейні анахронізми не ви-
падають з художньої тканини тексту. Тому й не 
наважуються вилучити їх, читачу (хоча багато 
вчителів саме так і роблять): так, Рильський 
тоді такий був і так писав – не інакше. Чи так 
він думав? Не знати. Можемо хіба будувати вер-
сії, що такими ідеологічними «щитами» (термін 
Тичини) поет мусив прикривати свій національ-
ний біль і національну пристрасть. Та в кожно-
му разі – не в тому головне. Перед нами – не 
тільки документ письменницького патріотизму, 
але й досконалий мистецький взірець грома-
дянської поезії найвищого ґатунку. Поезія «Сло-
во про рідну матір» відображає події високого 
громадянського звучання і написана у патетич-
ному ораторському ключі [6, с. 7].

Усіма помислами своїми поет линув до рід-
ної України, яка знемагала у нерівній боротьбі, 
але не падала на коліна перед окупантом. В уяві 
постають чарівні картини природи України, з її 
зеленими океанами степів, гаїв та дібров, синню 
чистих озер і тихоплинних річок. Прекрасною 
була наша земля навіть тоді, коли її поливав 
«дрібними росами-сльозами» великий Кобзар. 
Ніякій силі не осквернити тієї землі, «...що освя-
тив Тарас своїми муками-ділами...що окрилив 
Тарас громовузкими словами». Підкреслені тро-
пи (метафори та епітети) передають суть Шев-
ченкової творчості. В роки смертельної сутички 
з фашизмом «гаряча дума Кобзаря» стояла на 
сторожі радянського народу. Крім Шевченка, 
Україну «окрилили» й прославили у віках також 
інші її видатні сини та дочки. Україна – це фі-
лософ і поет, мандрівний учитель народу Григо-
рій Сковорода. Україна – це «молоток Каменяра 
і струни Лисенка живії, і слави золота зоря круг 
Заньковецької Марії! ».

Поет гордий тим, що на історичних роздо-
ріжжях Україна не самотня, що силу і певність 
черпає вона з цілющого джерела, ім’я яко-
му – дружба народів. Це поняття спільності пе-
редано гарним поетичним образом («гроно світ-
ле сестер»). Щира дяка вірним побратимам за 
солідарність і допомогу звучить у десятій стро-
фі. Як не радіти, коли «на ясні зорі й тихі води» 
творчого життя йдуть, відчуваючи плече один 
одного, брати на чолі з «російським сміливим 
королем». То чи ж може статися, щоб отака мо-
нолітна «сім’я велика, вольна, нова», здружена 
родина соціалістичних націй впала в гітлерів-
ське ярмо? – запитує поет. А запитує він схви-
льовано, пристрасно:

Хто може випити Дніпро,
Хто властен виплескати море,

Хто наше злато-серебро
Плугами кривди переоре,
Хто серця чистого добро
Злобою чорною поборе?

Уся строфа звучить як одне риторичне за-
питання. Особливої сили досягає автор, зістав-
ляючи контрастні, навіяні народною мудрістю 
поняття: злато-серебро і плуги кривди, серця чи-
сто добро і чорна злоба. З фольклорнихджерел 
видобуто й такі поетичні деталі:
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Хто чорну витеше труну

На красний Київ наш і Канів?..
Чи совам зборками орла?

Чи правду кривді подолати?
Відповідь – єдина: ніколи!
Висновок. Отже, як бачимо, глибокий па-

тріотичний зміст «Слова...» Рильського не лише 
втілений у досконалу художню форму. Ця поема 
захоплює нас красою думки і почуття. Поет жи-
вописує словом, беручи зі своєї мистецької палі-
три найтонші барви та відтінки. Завдяки його 
умінню це майстерно робити, ніби живу бачимо 
Вітчизну-матір, її великих синів та дочок, чуємо 
її слово-пісню, яка долинає до нас із самої глиби-
ни віків голросром невмирущого Бояна.

Патетичного звучання твору поет досягає 
розмаїтою лексикою: слов’янізмами: благосло-
вен, цілюща (вода), віщий (птах), благовісне 
(сонце); короткими формами прикметників: 
славен, зелен, властен; тавтологічними висло-
вами, навіяними народною поезією: рута-м’ята, 
роси-сльози, злато-серебро. Він і сам творить 
повноправні епітети-неологізми: громовузки-
ми словами, ріки ясноводі. Органічно вплітає 
поет у барвисту мережу своєї мови деякі мотиви 
та образні звороти з давньоруської поеми «Сло-
во о полку Ігоревім». Дух нашого народу невми-
рущий, ворог не годен порвати «золоту струну» 
його волі, вбити «дух Боянів» – дух патріотизму 
і національної гордості.
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ФІЛОЛОГІВ 
Анотація. Згідно з назвою, у статті розглядаються особливості і роль педагогічної практики під час підго-
товки майбутніх вчителів іноземних мов в умовах сучасного освітнього процесу. Дослідження зумовлюється 
реформуванням системи вищої професійної освіти, після входження України в європейський освітній простір, 
зокрема підвищенням її якості, удосконаленням психолого-педагогічної і методичної підготовки майбутніх 
учителів філологів, а також озброєнням сучасними знаннями та підвищенням рівня їх практичної підготовки. 
У даній статті надається основна інформація про види робіт, які включає практика спостереження; профе-
сійно-методичні вміння студентів-практикантів; практичну значущість стереотипних дій вчителя; сформу-
льовано і запропоновано практичні рекомендації майбутнім вчителям у процесі їх професійної підготовки. 
Особлива увага зосереджена на те, що педагогічна практика залишається актуальною проблемою, оскільки 
вона допомагає формувати особистість педагога, який відповідає сучасним вимогам суспільства. 
Ключові слова: педагогічна практика, особливості, професійно-методичні вміння, підготовка, майбутні 
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FEATURES OF PRACTICAL TRAINING OF FUTURE TEACHERS OF FILOLOGY
Summary. According to the title, the article examines the features and role of pedagogical practice in the prepara-
tion of future foreign language teachers in the context of modern educational process. The research is conditioned 
by the reform of the higher vocational education system after Ukraine's entry into the European educational space, 
in particular by improving its quality, improving the psychological and pedagogical and methodological training of 
future teachers of philology, as well as equipping them with modern knowledge and improving their level of prac-
tical training. Accordingly, the purpose of the practice is to provide students with professional skills and skills for 
their continued use in real professional activity and to educate students the need to systematically update their 
knowledge and use them creatively in practice. This article provides basic information on the types of work that 
observing practices include; professional and methodological skills of students-trainees; practical importance of ste-
reotyped actions of the teacher; Practical recommendations for future teachers in the process of their professional 
preparation are formulated and offered. Particular attention is paid to the fact that pedagogical practice remains an 
urgent problem because it helps to shape the personality of the teacher, which meets the modern requirements of 
society. The complexity, dynamism, versatility, creative character of pedagogical practice necessitate the conscious 
and creative application of various techniques and methods of work, the search for optimal ways of improving the 
educational process, taking into account specific conditions, and this requires creative dynamic pedagogical skills. 
At the same time, the specific features of pedagogical activity determine the practical importance of automation of 
a number of stereotypical actions of the teacher, the role of pedagogical skills. Forming pedagogical skills and skills 
of students of pedagogical universities, it is the teachers who establish a close cross-curricular connection in the 
teaching of pedagogy, psychology, methods and ensuring their organic unity.
Keywords: pedagogical practice, peculiarities, professional and methodological skills, training, future English 
teachers, practical recommendations, ways of improvement, professional competence.

Постановка проблеми. Входження Украї-
ни в європейський освітній простір передба-

чає реформування системи вищої професійної осві-
ти, зокрема підвищення її якості. Сучасна вища 
школа зорієнтована на якісну підготовку фахівця, 
який відповідає змінам, що відбуваються на ринку 
праці [1, с. 2]. У зв’язку з цим гостро постає проб-
лема підготовки професійно компетентних педаго-
гів, формування яких відбувається протягом усього 
навчально-виховного процесу у вузі, і, насамперед, 
у процесі педагогічної практики [2; 3].

Аналіз основних стратегічних і нормативних 
українських документів свідчить, що вимоги до 
підготовки майбутніх спеціалістів значно зрос-
ли. Отже, перед педагогічними ВНЗ стоїть зав-
дання значного удосконалення психолого-пе-
дагогічної та методичної підготовки майбутніх 
учителів філологів, а також озброєння їх сучас-
ними знаннями та підвищення рівня їх прак-
тичної підготовки [3, с. 3].

Підвищення рівня практичної підготовки сту-
дентів передбачає і включає в себе декілька ас-
пектів, одним з яких є удосконалення організа-
ції та проведення педагогічної практики, яка, на 
думку вчених, відіграє вирішальну роль у про-
цесі становлення професіонала.

Мета статті. Метою цієї роботи є проаналізува-
ти теоретичний аспект педагогічної практики май-
бутніх вчителів філологів, розглянути особливості 
практичної підготовки і види її робіт, проаналізува-
ти професійно-методичні вміння студентів з інозем-
ної мови та практичну значущість стереотипних дій 
вчителя. Запропонувати практичні рекомендації 
для удосконалення педагогічної практики студен-
тів філологів у процесі їх професійної підготовки. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукової літератури з проблеми дослід-
ження засвідчив, що педагогічна практика в різ-
них аспектах досліджувалась багатьма україн-
ськими та російськими вченими, у тому числі й: 
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О.О. Абдулліною, Н.М. Загрязкіною, М.П. Заде-
сенцем, М.К. Козієм, Н.М. Дем’яненко, І.В. Мо-
розом, І.М. Карпенко, Н.В. Казаковою, Л.І. Кацо-
вою, Г.Г. Кіт, А.М. Волощук та багатьма іншими. 
Аналіз наукових праць цих та багатьох інших 
авторів свідчить, що педагогічна практика зали-
шається актуальною проблемою, і що вона допо-
магає формувати особистість педагога, який би 
відповідав сучасним вимогам суспільства.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Згідно з «Положенням про організацію на-
вчального процесу в Комунальному закладі 
вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педаго-
гічний коледж»», практика є обов'язковим ком-
понентом програми підготовки фахівців певного 
освітньо-кваліфікаційного рівня. 

Згідно з цим, метою практики є набуття сту-
дентами професійних навичок і вмінь для їх по-
дальшого використання в умовах реальної про-
фесійної діяльності та виховання у студентів 
потреби систематично поновлювати свої знання 
та творчо використовувати їх на практиці.

Педагогічна практика студентів передбачає 
безперервність та послідовність її проведення 
та одержання необхідного обсягу практичних 
знань й умінь відповідно до освітньо-кваліфіка-
ційного рівня. Практика є найважливішим компо-
нентом у системі професійної підготовки майбут-
нього вчителя філолога. Вона виступає сполучним 
етапом між теоретичним навчанням студента 
і його майбутньою самостійною викладацькою 
роботою. Включаючись у практичне засвоєння те-
оретичного матеріалу, студент з перших днів на-
вчання чітко розуміє конкретність і актуалізацію 
майбутньої своєї діяльності, вчиться правильно 
застосовувати набуті теоретичні знання, логічно 
реагувати на різні педагогічні ситуації [4, с. 127].

Оскільки це особлива форма організації підго-
товки студентів, сфера реальної педагогічної діяль-
ності, пошуку професійної аргументації, де студент 
має можливість перевірити свою професійну компе-
тентність, виявити розбіжність між досягнутим і не-
обхідним професійним рівнем розвитку, визначити 
власні професійні потреби, можливості і подальші 
орієнтири особистісно-професійного зростання. 

Третій рік навчання (6 семестр) – практика 
спостереження (орієнтаційний рівень педагогіч-
ної підготовки). Саме на практиці студент може 
визначити, наскільки правильно він обрав для 
себе сферу діяльності, з’ясувати ступінь співвід-
ношення особистісних якостей з професією вчите-
ля [1, c. 10]. Одним з провідних методів вивчення 
студентами педагогічного досвіду є цілеспрямо-
ване спостереження за навчально-виховним про-
цесом. Під час спостереження студенти накопи-
чують життєві спостереження, педагогічні факти 
з шкільної практики, наочні уявлення про на-
вчально-виховний процес [4, с. 28].

Оскільки цей етап практики є пасивним спосте-
реженням, то тут дуже важливу відіграє роль вчите-
ля-наставника, який координує і направляє діяль-
ність студента. Від компетентності професіоналізму 
наставника залежить подальший стиль і пріорите-
ти в роботі майбутнього вчителя філолога.

Не менше, ніж за місяць до початку практи-
ки студентам пропонується перелік загально-
освітніх закладів для вибору місця проходжен-
ня практики. Перелік загальноосвітніх установ 
складається вищим навчальним закладом, як 
правило, з урахуванням пропозицій студентів 

і на підставі ретельного відбору загальноосвітніх 
установ. Разом із тим, усе частіше список про-
понованих шкіл складається залежно від згоди 
школи прийняти студентів-практикантів. 

Практика спостереження включає в себе такі 
види робіт: кількість уроків, які повинен спосте-
рігати кожний студент (51 урок); документація, 
що ведеться – щоденник спостережень. В щоден-
нику зазначається: номер уроку (№ 1-51); дата 
проведення уроку; клас; ПІБ вчителя; тема; мета; 
тип уроку; хід уроку: етапи, види, форми роботи; 
зміст; позитивне, зауваження, пропозиції. В кін-
ці семестру оцінюється: документація – 30б; об-
говорення – 35б; наочність – 10б; відвідування – 
10б; творча робота – 10б; залік (захист) – 5б.

Творча робота складається з таких видів робіт: 
фізкультхвилинки (клас); пісні (тема, клас); вірші 
(тема, клас); матеріали для інсценізації (казки, ві-
рші, історії) (тема, клас); дидактичні ігри (тема, клас)
(назва, мета, правила); рольові ігри (тема, клас, пра-
вила); орфоепічні розминки (тема, клас); кросворди 
(тема, клас); скоромовки (звуки, клас); тексти для 
аудіювання (тема, клас, завдання для них); сценарії 
тематичних вечорів; презентації (за темами).

На заключному етапі практики студент: готує 
звітні матеріали з практики спостереження; звіт 
про роботу; повний конспект п’ятдесяти одного 
уроку спостереження; щоденник практиканта; 
комплектує папку з творчими роботами; характе-
ристику зі школи; подає звітну документацію ке-
рівникові практики для перевірки та оцінювання; 
бере участь у підсумковому заході – залік (захист).

Студенти отримують можливість не лише по-
глибити і розвинути знання, вміння та навички 
психолого-педагогічного та методичного циклів, 
але й сформувати і розвинути основні профе-
сійні вміння та професійно значущі властивості 
та якості особистості. 

Педагогічна практика допомагає сформувати 
у студентів-практикантів низку професійно-мето-
дичних вмінь, серед яких: конструктивно-пла-
нувальні вміння – вміння складати плани-кон-
спекти уроків; визначати конкретні цілі, завдання 
та етапи кожного уроку; вміння обирати ефективні 
прийоми досягнення поставлених цілей на кожно-
му етапі уроку; вміння визначати типи вправ та по-
слідовність їх виконання у відповідності до етапів 
оволодіння мовленнєвими навичками; вміння 
використовувати реальні та навчальні мовленнє-
ві ситуації й відповідний мовленнєвий матеріал 
для сприйняття і засвоєння мовних явищ, що ви-
вчаються; вміння створювати необхідні роздатко-
ві матеріали для уроків. Організаційні вміння: 
вміння організовувати виконання розробленого 
плану; вміння скеровувати мовленнєву діяльність 
учнів відповідно до плану уроку; вміння раціо-
нально поєднувати колективні та індивідуальні 
форми роботи з урахуванням особливостей кожної 
з них та ступеня навчання; вміння використовува-
ти посібники та технічні засоби навчання, зокре-
ма сучасні мультимедійні; вміння застосовувати 
різноманітні прийоми активізації мовленнєвої 
та розумової діяльності учнів відповідно до їх віко-
вих особливостей. Розвиваючо-виховні вміння: 
вміння реалізовувати загальноосвітній, розвиваю-
чий та виховний потенціал мовленнєвого матеріа-
лу уроку; вміння формувати і розвивати на мате-
ріалі іноземної мови інтелектуальну та емоційну 
сфери особистості учня, його пізнавальні інтереси; 
вміння вирішувати засобами іноземної мови зав-
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дання морального, культурного, естетичного, гу-
маністичного виховання учнів. 

Складність, динамічність, багатосторонність, 
творчий характер педагогічної практики обумов-
люють необхідність свідомого і творчого застосу-
вання різноманітних прийомів і способів роботи, 
пошуку оптимальних шляхів вдосконалення на-
вчально-виховного процесу з урахуванням кон-
кретних умов, а це вимагає творчих динамічних 
педагогічних умінь. Разом з тим самі специфічні 
особливості педагогічної діяльності визначають 
практичну значущість автоматизації ряду стерео-
типних дій вчителя, роль педагогічних навичок.

Так, піддаються автоматизації деякі організацій-
ні вміння та педагогічна техніка, наприклад: техні-
ка та культура мови (голос вчителі, його топ, дикція), 
міміка, манера триматися в класі; способи постанов-
ки учням питань, деякі прийоми підтримки уваги 
і дисципліни учнів в класі, прийоми застосування 
наочних посібників та технічних засобів навчання, 
роботи зі шкільною документацією (журналом, що-
денником і ін.), навички спілкування та ін. Таким 
чином, мова може йти про цілісний процес форму-
вання педагогічних умінь та навичок у студентів 
педагогічних вузів [5, с. 44]. Адже, педагоги мають 
встановлювати тісний міжпредметний зв'язок у сфе-
рі викладання педагогіки, психології, методик та за-
безпечення їх органічної єдності [6, с. 78].

Відомим є той факт, що під час практики сту-
денти, які вперше працюють з дітьми можуть 
відкрити в собі абсолютно нові якості, які раніше 
не помічали. У більшості студентів вперше про-
являється любов до дітей та інтерес до роботи 
з ними саме під час практики.

Мотивуючись тим, що навчання в коледжі, ін-
ституті або університеті може бути найкращим до-
свідом нашого життя. Набуття позитивного досві-
ду допомагає підтримати відчуття власної гідності 

та зменшити стрес, який часто супроводжує роботу. 
Якщо ви задоволені собою та своєю працею, ви мо-
жете допомогти іншим виявити свої найкращі риси. 
Тож пропонуємо практичні рекомендації майбутнім 
вчителям філологам у процесі їх професійної підго-
товки: визнайте, що вчитель – одна з високоповаж-
них та благородних професій у світі; вважайте себе 
особливим прикладом для інших; покажіть учням, 
що ви любите свою роботу, і вони полюблять свою – 
вони навчатимуться із задоволенням; безперервно 
поповнюйте свій запас знань; самі навчайтесь так 
же наполегливо, як ви маєте вчити інших; будьте 
впевнені і продуктивні – ці якості дуже надихають 
інших; ставтесь поважно та з любов’ю навіть до 
найпроблемнішого учня або студента – він згодом 
зрозуміє, що ви ставитесь із такою особливою ува-
гою саме до нього, а не прирівнюєте його до всіх 
інших; завжди дружньо посміхайтеся – дозвольте 
учням відчути вашу турботу; зробіть так, щоб ваше 
навчальне приміщення відображало ваші особисті 
цінності, але обов’язково враховувало б і цінності 
ваших учнів; знайте: те, що ви даєте в навчанні, 
обов’язково повернеться до вас у найбільш неочіку-
ваний спосіб. Це підтримає ваше відчуття гідності.

Висновки і пропозиції. Зважаючи на вище-
зазначене, можна зробити висновок, що особливості 
практичної підготовки майбутніх вчителів філоло-
гів упродовж навчально-пізнавальної, практичної 
діяльності майбутнього вчителя англійської мови 
відбувається ефективно, завдяки кураторській робо-
ті педагогів – керівників практики та, ефективного 
використання навчально-методичного забезпечен-
ня. Адже, від компетентності професіоналізму на-
ставника залежить подальший стиль і пріоритети 
в роботі майбутнього вчителя філолога. Тому, мо-
жемо припустити, що практика спостереження є, 
лише підґрунтям для подальших видів практичної 
підготовки майбутніх вчителів філологів. 
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Анотація. У статті йдеться про неологізми в англійській мові; Неологізми – це інновації у мові. Що-
дня виникають нові слова і англійська мова швидко зростає. Важливо проаналізувати причини появи 
неологізмів у мові. Газети – один із засобів масової інформації,який відіграє значну роль у створенні та 
розповсюдженні неологізмів шляхом використання цих слів у своїх статтях. Нові слова проходять кілька 
мовних етапів перед тим як увійти у активний вжиток. Дослідження інновацій англійської мови свідчить, 
що часто їхня інтеграція в лексико-семантичну систему залежить від безпосереднього зв’язку з актуаль-
ними суспільними рухами, зумовлюється висуванням на перший план певних соціальних груп, особливо 
тих, в яких народжуються нові слова та словосполучення. Не завжди можна передбачити долю новотвору, 
виходячи тільки з його особливостей, що співвідносяться із самою мовою окремо від чинників, пов’язаних 
із соціальною природою мови. У статті уточнено поняття неологізм, оказіональність, узуальність, поліно-
мінація. Наведено приклади слів, які з часом з однієї сфери суспільства переходять в іншу. 
Ключові слова: неологія, неологізм, лексична одиниця, оказіональність, узуальність, поліномінація.
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LINGUAL AND SOCIO-LINGING PARAMETERS OF INNOVATION IN ENGLISH
Summary. The article is about neologisms in English; It is devoted to the analysis of nominative processes 
and lexical changes taking place at the present stage of English language development. It is the lexical system 
of language, being the most flexible and mobile, constantly changing with the development of the language 
team, enriching with new lexical units and reflecting current social trends. Both linguistic and extralinguistic 
factors play a significant role in appearing new units in the language (neologisms). These new units help us 
to understand and cope with change by creating mental bridges between the old and the new. The language 
vocabulary is changing, renewing the words and phrases. New words that have appeared in the language in 
the last few years have become the object of study of this article. Neologisms stand for innovation in every 
language. New words are created every day and their number in English is growing fast. Thus it is impor-
tant to analyze the reasons for appearance of neologisms in a language. Newspapers are one of the media 
which has a significant role in creating and spreading neologisms by using these new words in their articles.  
It is significant to learn how these words are created, because neologisms undergo certain linguistic processes, 
the so-called word formation processes, and to try to find out to what structural-semantic types neologisms 
belong and in which sphere of life they are used more frequently. Neologisms illustrate that language is a dy-
namic structure. Language serves not only to describe the already-known facts but it is also capable of giving 
new additional meanings to existing words and inventing new word forms. Its usage in concrete situations even 
influences people’s thoughts, attitudes, opinions, behavior. Neologisms play a great role in the contemporary 
system of language and speech term neologism is used by linguists to describe a new word, usage, or expres-
sion. It is often created by combining existing words or by using a word in a different context. Some neologisms 
have now become a part of Standard English, while others have faded away. In the same way, some of today’s 
neologisms will become a part of the dictionaries of the 22nd century, while others will be discarded, replaced 
by more descriptive language. In the article such terms as neologism, rendering, usability, polynomination are 
clarified. Some examples of words changing their sphere of usage are mentioned. 
Keywords: neology, neologism, lexical unit, polynomination, usability.

Постановка проблеми. Сьогодні, англій-
ська мова, так само як і багато інших мов, 

переживає «неологічний бум». Кількість іннова-
цій на лексичному рівні не піддається точним 
підрахункам, оскільки неологізми виникають не 
в мові взагалі, як в системі об’єктивно існуючих, 
соціально-закріплених знаків, а в реалізації цієї 
системи – у мовленні конкретних носіїв і дале-
ко не всі вони закріплюються в мові. Саме тому 
у світлі дихотомії «мова – мовлення» виникають 
проблеми пов’язані з «оказіональністю» – «узу-
альністю» новотворів. «Оказіональні» одиниці 
навіть протиставляють неологізмам, стверджую-
чи, що вони створені лише для конкретного ви-
падку [1, с. 34].

Виокремлення мети та основних засад 
дослідження. Мета статті – з’ясувати сутність 
стилістичних та функціонально-стилістичних 
особливостей газетної лексики, а також культур-
но-мовних характеристик неологізмів англомов-
них друкованих ЗМІ. Для досягнення поставле-
ної мети необхідно вирішити наступні завдання: 
виявити причини появи нових слів; дослідити 
шляхи й способи виникнення нових слів; устано-
вити найбільш характерні тенденції в словнико-
вому складі на сучасному етапі розвитку мови; 
виявити лінгвокультурологічну специфіку нео-
логізмів англомовних друкованих ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Для досягнення мети й вирішення поставлених 



«Young Scientist» • № 3.1 (79.1) • March, 2020 61
завдань було проаналізовано певні сучасні пері-
одичні видання, а також праці таких лінгвістів 
як В.З. Котелова, Н.В. Заботкіна, І.Р. Гальперін, 
Ю.А. Зацний, А.В. Янков, за допомогою яких про-
аналізовано виникнення і функціонування неоло-
гічної лексики в мові засобів масової інформації, 
та зроблено висновки, які саме неологізми перева-
жають в мові мас-медіа на початку XXI століття.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Вважаємо, що поняття «оказіональність» 
є доволі умовним. Фактично всі нові одиниці по-
чинають своє життя як «оказіональні», оскільки 
вони виникають саме у конкретному акті мов-
лення. Тому термін «оказіональне слово» може 
констатувати лише результат, той факт, що пев-
на одиниця виникла в мовленні, але не закріпи-
лася в мові. Тоді ж чимала кількість одиниць, що 
виникли тільки «на випадок», можуть узуалізу-
ватися, ввійти до словникового складу.

Зауважимо, що не завжди можна передбачи-
ти долю новотвору, виходячи тільки з його осо-
бливостей, що співвідносяться із самою мовою 
окремо від чинників, пов’язаних із соціальною 
природою мови. 

Оказіональними вважалися неологізми кінця 
ХХ сторіччя loadsamoney, nanny state, reportrette, 
spin-doctor, створені авторами відомих фільмів 
та книг «для одного разу», проте ці одиниці не 
тільки стали невіддільною частиною англійської 
мови, а й породили інші новотвори – похідні.

Закріплюються в мові насамперед ті одиниці, 
що передають поняття, пов’язані з важливими 
процесами сучасності. Дослідження інновацій ан-
глійської мови свідчить, що часто їхня інтеграція 
в лексико-семантичну систему залежить від безпо-
середнього зв’язку з актуальними суспільними ру-
хами, зумовлюється висуванням на перший план 
певних соціальних груп, особливо тих, в яких на-
роджуються нові слова та словосполучення.

Лінгвісти намагаються відповісти на питання 
про те, з яких прагматичних потреб створюєть-
ся нове слово, які фрагменти досвіду і чому саме 
вони вимагають лексичної фіксації, що в досвіді 
людини повинне змінитися, щоб з'явилася необ-
хідність створення нового слова, хто створює нове 
слово, як і в яких умовах воно створюється, які 
лінгвістичні механізми створення нового слова, 
який вихідний морфемний, модельний, лексич-
ний фонд, як змінюється номінативна активність 
окремих механізмів, як включається слово в лек-
сичну систему, який механізм адаптації нового 
слова [1, с. 94]. Поява нового слова є результатом 
боротьби двох тенденцій – тенденції розвитку 
мови та тенденції її збереження. Це обумовлено 
тим, що в мові існує досить сильна тенденція збе-
рігатися в стані «комунікативної придатності». 
Однак для того щоб більш адекватно відобра-
зити, відтворити і закріпити нові ідеї і поняття, 
мова взагалі і лексика в особливості змушені пе-
ребудовуватися, диференціюватися, породжува-
ти нові одиниці. При цьому поява нового слова 
не завжди викликана прямими потребами сус-
пільства в новому визначенні. Найчастіше нео-
логізм – це результат нових асоціацій або резуль-
тат усунення омонімії і т.д., тобто при створенні 
неологізму найчастіше діють чисто внутрішньо-
мовні стимули. Щоб відповісти на питання про 
те, як створюється нове слово, необхідно зверну-

тися до теорії номінації. Теорія номінації розви-
валася насамперед як теорія, спрямована на по-
яснення шляху від речей до їх позначення, тобто 
шляху від предметного світу – до найменування 
окремих його фрагментів. У цьому полягає сут-
ність ономасіологічного підходу до дослідження 
мови, який розглядає змістовну сторону мовних 
одиниць з точки зору предметної спрямованості, 
тобто співвіднесеності з позамовним предметом 
та засобом його позначення, найменування.

Слово знаходиться в стані неологізму, поки 
люди відчувають в ньому новизну. Як тільки слово 
починає активно вживатися, воно втрачає ознаку 
новизни, тобто поступово входить в лексичну сис-
тему мови як загальновживане. Наприклад, за-
раз не можна вважати неологізмами слова trouble 
shooter – уповноважений по залагодженню кон-
фліктів; character assassination – підрив репутації, 
злісний наклеп; educational package – обов’язкова 
навчальна програма. Ці слова були новими для 
свого історичного періоду, але не сприймаються но-
сіями мови як нові в даний час. У своїй роботі Сті-
вен Ульман писав, що чим частіше ми повторюємо 
виразний термін або фразу, тим менш ефектив-
ними він буде. Він наголошував, що це особливо 
помітно у випадку образної мови, як, наприклад, 
термін bulge (укр. «опуклість, роздування») став ви-
користовуватися для позначення збільшення наро-
джуваності. Місце мав ефект висвітлення метафо-
ри; а тепер ми звикли до нього так, що нам більше 
не треба візуалізувати зображення. Як стверджує 
С. Ульман, терміни навіть більш схильні до «за-
кону спадної віддачі». Усі ми знаємо, як швид-
ко вони виходять з моди [2, с. 53]. Неологізми −  
це нові слова, словосполучення, фразеологізми, що 
з’являються в мові. Виникнення неологізмів спри-
чинене потребою давати назви новим предметам, 
явищам, поняттям, які постають у наслідок без-
перервного розвитку економіки, науки, культури, 
у результаті розширення й поглиблення.

Людина, що створює нове слово (originator), 
прагне до індивідуалізації та оригінальності. Зго-
дом, слово проходить кілька стадій соціалізації 
(прийняття його в суспільстві), і лексикалізації 
(закріплення в мовній системі). Слово сприйма-
ється посередниками (purveyors), які поширюють 
його серед мас. Це, як правило, викладачі універ-
ситетів, шкільні вчителі, репортери, працівники 
засобів масової інформації. Слово фіксується в пе-
ріодичній пресі. Наступна стадія соціалізації – 
прийняття слова широкими масами носіїв мови. 
Далі йде процес лексикалізації, а згодом – при-
дбання навичок адекватного використання ново-
го слова, тобто придбання комунікативно-праг-
матичної компетенції носіями мови. На цій стадії 
прагматика наказує правила адекватного вико-
ристання нової лексичної одиниці, виявляє ти-
пові для неї контексти вживання, а також умови, 
протипоказані для її використання, тобто створю-
ють «прагматичну аномалію». 

У результаті акту номінації створюється оди-
ниця, що відноситься до одного з типів одиниць 
номінації. Кожен тип одиниць номінації харак-
теризується неповторним набором ознак. Такими 
ознаками, слідом за Е.С. Кубряковой, вважаємо:

а) синтетизм та аналітизм найменування, що до-
зволяє протиставити найменування, замкнуті рам-
ками одного слова та багатослівні найменування;
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б) глобальність знака, його семантична ціліс-

ність та розчленованість у вмотивованості, що 
дозволяє протиставити слово непохідне як знак 
усім іншим, демонструючи різний ступінь роз-
членованості: так, похідні слова менш розчле-
новані в своїй семантиці, ніж складні, складні – 
менш, ніж словосполучення і речення, хоча всі 
перераховані одиниці складені з більш дрібних 
одиниць і тому передають своє значення;

в) відсутність або ж наявність предикативного 
зв’язку між складовими знаками, що дозволяє ви-
ділити слово і протиставити його всім іншим оди-
ницям номінації, цей зв’язок присутній або в при-
хованому вигляді, або є зовні вираженим [3, с. 14].

Однією з невирішених проблем неології 
є проблема терміну «неологізм». Від традицій-
них канонічних слів неологізми відрізняються 
особливими зв’язками, з часом які фіксуються 
колективною свідомістю. Новими словами лек-
сикологи і лексикографи вважають одиниці, які 
з’являються в мові пізніше певної часової межі. 
Так, деякі дослідники вважають такою межею 
кінець Другої світової війни. Інші пов’язують по-
яву нових слів з освоєнням космосу і визначають 
межею 1957 рік – рік запуску першого спутни-
ка. Таким чином, критерій неологізму, з одного 
боку, суб’єктивний, з іншого – об’єктивний. Будь-
яке нове слово має якість неологізму, тобто тим-
часову конотацію новизни, поки колективна мов-
на свідомість реагує на нього як на нове. Багато 
з аналізованих нами слів вже пройшли процес 
соціалізації, а частково і лексикалізації. Як по-
казали опитування в Англії і США, багато з слів, 
зафіксованих в словниках Барнхарта і Берчфіль-
да, не сприймаються носіями мови як нові. Вони 
втратили тимчасову конотацію новизни, так як 
вживаються носіями мови вже близько двох де-
сятків років. Однак ми відносимо дану лексику 
до нової, так як вона з’явилася в англійській мові 
за останні 25 років, що є надзвичайно коротким 
тимчасовим відрізком в плані історичного мовно-
го розвитку, і в гносеологічному плані дана лек-
сика ще не втратила свою новизну. Одиницею 
еволюції мови, як відомо, є зміна номінації, тобто 
співвідношення між означуваним і означенням. 
Можливі чотири елементарних зміни в процесі 
найменування: використання даного знаку для 
позначення нового об’єкта, введення нового зна-
ка для позначення об’єкта, що вже має назву 
в мові, введення нового знака з новим позначен-
ням і, нарешті, невживання знака у зв’язку з де-
зактуалізацією означенного.

Виникає необхідність уточнення поняття 
«неологізм». Визначення неологізмів як слів 
або зворотів, що створені для позначення нового 
предмета або для визначення нового поняття, не 
можна вважати вичерпним, оскільки таке визна-
чення включає далеко не всі різновиди іннова-
цій. Використання інших критеріїв (денотатив-
ного, стилістичного, лексикографічного) також 
не охоплює всіх неологізмів [2, с. 25].

Хоча значна кількість мовних одиниць ви-
никає для позначення нових речей і явищ, тоб-
то для відображення нових понять, у той же час 
досить типовими слід вважати і випадки, коли 
одна й та сама річ, те саме явище має не одну на-
зву. Більш того, для відображення одного понят-
тя, може існувати ціла серія, ціла низка найме-

нувань. Це обумовлюється актуальністю певного 
поняття, його комплексною природою. 

Така «поліномінація» може здійснюватися 
і під впливом чинників пов’язаних із розгалуже-
ністю мовної системи, з її соціальною і територі-
альною варіативністю (існуванням національ-
них і соціальних варіантів), із дією емоційної 
функції мови. До того ж, чимало неологізмів 
виникає для позначення тих речей, що вже існу-
ють, для відображення «старих» понять, що зно-
ву-таки зумовлено дією комплексу лінгвальних 
та екстралінгвальних чинників.

Поняття «неологізм» набуває ширшого змісту, 
якщо взяти до уваги, що крім інновацій літератур-
ної мови, існує велика кількість неологізмів, які зна-
ходилися в мові і раніше, але функціонували в пе-
риферії цієї системи. До таких одиниць належать 
терміни, професіоналізми, сленгізми, жаргонізми.

Перетворення подібних одиниць в одиниці 
загальної мови робить їх інноваціями як з погля-
ду розвитку словникового складу, так і в зв’язку 
з їх сприйняттям у якості неологізмів більшістю 
носіїв мови, оскільки раніше вони були відомі 
лише незначній їй частині. Потреба розширення 
поняття «неологізм» пов’язана також з поліетніч-
ністю, поліваріантністю англійської мови.

Трактування терміна «неологізм», відтак, буде 
доволі широким, беручи до уваги поняття «но-
визна» мовної одиниці для системи певного на-
ціонально-територіального варіанта англійської 
мови, оскільки, як неодноразово відзначали вчені, 
поняття «англійська мова» є, фактично, абстрак-
цією, а в реальності вона подана британським, 
американським, канадським, австралійським, но-
возеландським і національними варіантами.

Попередньо, ми визначили термін неологізм. 
Ці нові слова входять до лексики певної мови 
і одночасно розширюють її. Відтепер, важливо 
зазначити за допомогою яких засобів, англійська 
мова поповнює свій склад. Це можуть бути сло-
ва узяті з різних мов, інтегровані певним чином, 
або ж лексичний матеріал власне рідної мови но-
сіїв. Останнє відбувається двома шляхами: пер-
ший – об’єднання двох або більше існуючих слів, 
додавання або видалення морфеми, що призво-
дить до створення абсолютно нових словоформ; 
друга альтернатива означає змінити не форму, 
а сенс, тобто дати новий, додатковий сенс до зна-
чення, яке властиве слову. Можливо також про-
сто винайти нове слово, що, зокрема, пов’язано із 
новими реаліями сучасного світу [2, c. 63].

Особливий випадок запозичень – це так зва-
ні kalque. Кальки – слова, які перекладаються 
з іноземної мови прямо, частина за частиною. 
Англійське слово superman вважається усього 
лиш калькою з концепції Ніцше Übermensch. 
Подібні приклади часто зустрічаються в англій-
ській мові, такого роду взаємодію можна про-
стежити ще з давньоанглійського періоду, який 
пов’язаний із германським корінням англійської 
мови. В той час як назвати приклад сучасної 
кальки досить складно [2, с. 54].

Як ми бачимо, історичні події мають досить 
великий вплив на мову, тобто на кількість за-
позичених слів у цьому випадку. Саме розвиток 
суспільства провокує появу нових слів, а неоло-
гізми, у свою чергу, дозволяють людини описати 
будь який прогрес.
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Основна причина, чому варто згадати про зміну 

значення серед інших засобів поповнення лексики 
є існуюча гіпотеза про те, що більшість знову втіле-
них слів виникають у сфері семантичних змін. Не 
існує комплексних досліджень для обґрунтування 
та спростування таких висновків. Хоча ці зміни до-
сить важко помітити, спекуляції про їх частку вжи-
ваність не спираються на хиткий грунт. Протягом 
усього розвитку англійської мови, семантичні змі-
ни відбуваються досить наполегливо, що означає, 
що зміна значення уже сформованих слів ніколи 
не була зупинена. Ось чому цей процес є джерелом 
неологізмів навіть сьогодні.

Зміни в семантиці слова можуть відбуватися 
за допомогою розширення значення слова (wide-
ning) – значення слова стає більш загальним.

Це явище яскраво і лаконічно можна прослід-
кувати на прикладі відомих слів «office» та «novice», 
які спочатку використовувалися виключно у сфері 
релігії, хоча за останній час слова настільки роз-
ширили своє значення, що мало хто взагалі знає 
про їх відношення до релігії та церкви.

Семантичне звуження або спеціалізація зна-
чення є протилежним процесом. У словах fowl 
та hound можна прослідкувати звуження зна-
чення. Fawl – домашня птиця, яка розводиться 
для м’яса та яєць, спочатку позначала будь-яку 
птицю. Слово hound позначало будь-яку мислив-

ську собаку, але в сучасній мові це слово позна-
чає окрему породу собак [1, с. 48].

Деякі лінгвісти пов’язують звуження зна-
чення з іншими двома процесами в мові – 
amelioration and deterioration, покращення або 
погіршення значення слова. Коли слово набу-
ває позитивної конотації, як наприклад – lean, 
revolutionary, knight, nice, воно стає більш схваль-
ним. Протилежний цьому процес відбувається 
коли слово набуває негативної конотації, villain, 
lewd, cunning, odd, reek. Варто зауважити, що 
слово частіше набуває негативної конотації, ніж 
позитивної [1, с. 53].

Висновки. Отже, англійська мова як і інші 
мови, не могла не відреагувати на зміни в сус-
пільному житті носіїв викликаних новими реалі-
ями ХХІ сторіччя. Для того, щоб дати визначення 
новим предметам, створюються нові слова та сло-
восполучення. Хоча, визначення неологізмів як 
слів або зворотів, що створені для позначення 
нового предмета або для визначення нового по-
няття, не можна вважати вичерпним, оскільки 
таке визначення включає далеко не всі різнови-
ди інновацій. Поняття «неологізм» набуває шир-
шого змісту, якщо взяти до уваги, що крім інно-
вацій літературної мови, існує велика кількість 
неологізмів, які знаходилися в мові і раніше, але 
функціонували в периферії цієї системи. 
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Анотація. У статті розглянуто основні актуальні питання оновлення парадигми освіти. Автором підкрес-
лено значення удосконалення професійно-педагогічної підготовки майбутніх філологів у контексті сучас-
ної освіти. Проаналізовано суспільно-політичні та особистісні орієнтири розвитку національної мовної 
освіти, спрямовані на забезпечення європейських лінгводидактичних вимог формування мовної особис-
тості. Досліджено філософські, психолого-педагогічні та соцолінгвістичні проекції професійної підготовки 
майбутніх філологів. Визначено, що вони передбачають створення оптимальних умов для навчання мови, 
літератури, перекладу тощо; стимулювання мовленнєво-розумової активності студентів; розвитку їхнього 
критичного мислення, мовної особистості, множинного інтелекту, здатності до концептуального моделю-
вання інформації. Зазначено основні компетенції, якими повинен оволодіти майбутній учитель-філолог, 
розглянуто найефективніші методи формування компетентного фахівця.
Ключові слова: філологічна освіта, мовна особистість, діяльнісно-компетентнісний підхід, мовна 
компетенція, мовленнєва компетенція.
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THEORETICAL AND METHODICAL CONCEPTS  
OF PHILOLOGICAL EDUCATION IN UKRAINE

Summary. The article deals with the main topical issues of updating the education paradigm. The author 
emphasizes the importance of improving the professional and pedagogical training of future philologists in the 
context of modern education. Socio-political and personal orientations of the development of national language 
education are analyzed, aimed at providing European linguistic and didactic requirements for the formation 
of linguistic personality. The philosophical, psychological-pedagogical and social-linguistic projections of pro-
fessional training of future philologists are investigated. It is determined that they provide for the creation of 
optimal conditions for learning language, literature, translation, etc.; stimulation of speech and mental activity 
of students; development of their critical thinking, linguistic personality, multiple intellect, ability to concep-
tually model information. The basic competencies that a future philology teacher should master are outlined, 
the most effective methods of forming a competent specialist are considered. Modern Ukrainian education is 
characterized by the following features: the establishment of ideas of humanization and democratization of 
education; creation of a national education system; development of state education and industry standards; 
re-emphasizing educational goals based on a competency-based approach; enrichment and modernization of 
methodological tools; integrating content, forms, methods and learning tools; introduction of relevant pedagog-
ical technologies to the public demand (priority is given to the personally oriented); widespread use of informa-
tion and communication technologies. Philological education is necessary for everyone who uses my language, 
is the basis of any culture, the highest form of humanitarian education. The research and practice of the new 
type of schools have identified three priority areas in updating the content of philological education. The basis 
for the formation of the national system of education is the Ukrainian aspect, which involves studying the 
mother tongue in the context of updating and expanding its functions, increasing the interest of citizens of 
our country to science, Ukrainian literature, oral folk art, folk customs, traditions and folk pedagogy. This is 
one of the main directions of updating and realization of the content of philological education. Having in mind 
the best Western educational models, one should not forget about the peculiarities of the situation of Ukraine. 
Humanities education does not exist separately from political and socio-historical realities.
Keywords: philological education, language personality, activity-competence approach, language competence, 
speech competence.

Постановка проблеми. Освіта – основна 
запорука майбутнього нашої Батьківщи-

ни, важлива складова її національної безпеки. Су-
часну українську освіту характеризують наступні 
риси: утвердження ідей гуманізації і демократи-
зації навчання; створення національної системи 
освіти; розроблення державних освітньогалузе-

вих стандартів; переакцентування освітніх цілей 
на основі компетентнісного підходу; збагачення 
та осучаснення методичного інструментарію; ін-
тегрування змісту, форм, методів і засобів навчан-
ня; упровадження відповідних суспільним запи-
там педагогічних технологій (пріоритет надається 
особистісно орієнтованим); широке застосування 
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інформаційно-комунікаційних технологій (В. Ан-
друщенко, О. Акімова, В. Биков, С. Гончаренко, 
Р. Гуревич, І. Зязюн, А. Коломієць, Н. Ничкало, 
Г. Тарасенко, В. Шахов та ін.) [1, с. 2].

Вищезазначені характеристики значно впли-
вають на розвиток змісту і методів філологіч-
ної освіти, актуальні тенденції якої відображе-
но в основних положеннях сучасної філософії 
освіти. Філoлoгічна освіта неoбхідна всім, хтo 
кoристується мoвoю, є oснoвoю будь-якoї культу-
ри, вищoю фoрмoю гуманітарнoї oсвіти [2, с. 78].

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Багатоаспектне питання професійної підго-
товки майбутнього вчителя завжди перебувало 
в центрі досліджень: вивченням методологічної 
основи сучасної філософії освіти займалися такі 
науковці: В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень; 
проблематикою неперервної професійної освіти – 
С. Гончаренко, Н. Ничкало, С. Сисоєва, Я. Цех-
містер; вищу педагогічну освіту досліджували 
В. Бондар, А. Булда, О. Глузман, В. Луговий, 
В. Майборода, С. Майборода, О. Мещанінов, 
С. Ніколаєнко; формування педагогічної май-
стерності – Є. Барбіна, І. Зязюн; підготовку вчи-
теля до педагогічної творчості та впровадження 
педагогічних технологій висвітлює С. Сисоєва; 
системний аналіз педагогічного процесу у вищій 
школі описано в працях В. Кушнір. 

У педагогічних працях висвітлено концепту-
альні засади компетентнісного підходу (А. Бер-
мус, Б. Гершунський, Т. Десятов, І. Зимняя, 
В. Краєвський, О. Пометун, А. Хуторський); фор-
мування професійної і комунікативної компе-
тентності вчителя (В. Баркасі, О. Бігич, І. Бім, 
Л. Дарійчук, Т. Колодько, Н. Кузьміна, С. Ні-
колаєва, А. Маркова, В. Пасинок, Е. Полатай, 
О. Семеног, Л. Хоружа); особливості підготовки 
вчителів у зарубіжних країнах (Н. Абашкіна, 
В. Базуріна, Ю. Кіщенко, Л. Пуховська, А. Сбру-
єва). Істотний теоретичний і практичний інтерес 
становлять дослідження з проблем підготовки 
вчителів-філологів (М. Байда, О. Бігич, В. Де-
нисенко, Н. Дівінська, О. Дуплійчук, Л. Мацько, 
Л. Морська, О. Семеног та ін.).

Мета статті – здійснити аналітичний огляд 
основних концептуальних питань, які стосують-
ся проблем вибору стратегій і тактик філологіч-
ної освіти.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Зміст викладання філологічних дисциплін 
розуміємо як систему знань (зокрема й лінгвіс-
тичних понять), умінь і навичок, визначених 
освітніми програмами, навчальними підручни-
ками. Філологічна освіта – це цілеспрямована 
система її виховних і пізнавальних можливос-
тей. Вона повинна формуватися так, щоб забез-
печити досконале володіння рідною (державною) 
мовою і засвоєння основ інших наук.

Основними завданнями змісту навчання рід-
ної мови є:

– реформування його згідно з новою філосо-
фією освіти, метою і завданням виховання грома-
дянина України;

– формування мовної компетенції, тобто сис-
теми знань про мову, достатньої для здійснення 
комунікації в межах певної сфери спілкування;

– формування мовленнєвих умінь і навичок 
(мовленнєвої компетенції) різних рівня навчан-

ня мови з урахуванням ступеня володіння нею 
тих, хто навчається;

– оптимальне поєднання навчання мови 
з українотворчою, етнопедагогічною і культуро-
логічною роботою.

Ці завдання потребують оновлення змісту фі-
лологічної освіти, визначення нових підходів до 
організації навчання рідної мови.

Науковими дослідженнями й практикою ро-
боти шкіл нового типу визначено три пріори-
тетні напрями в оновленні змісту філологічної 
освіти. Фундаментом становлення національної 
системи освіти є українознавчий аспект, який пе-
редбачає вивчення рідної мови в контексті онов-
лення й розширення її функцій, зростання інтер-
есу громадян нашої держави до народознавства, 
української літератури, усної народної творчості, 
народних звичаїв, традицій, народної педагогіки 
тощо. Це один із головних напрямків оновлен-
ня й реалізації змісту філологічної освіти. Адже 
орієнтуючись на кращі західні освітні моделі, 
не варто забувати про особливості становища 
України. Гуманітарна освіта не існує окремо від 
політичної та суспільно-історичної реальності. 
Специфіка української ситуації в умовах гібрид-
ної війни не дозволяє механічно переносити на її 
систему освіти всі принципи західного навчаль-
ного процесу, а вимагає посилення громадян-
ської та патріотичної складової [3, c. 6].

Другим складником у комплексі першочерго-
вих заходів оновлення змісту філологічної освіти 
є виділення та обґрунтування змістовного на-
повнення компетенцій майбутньoгo словесника 
в контексті сучасних освітніх парадигм, тенден-
цій філoлoгічнoї освіти. 

І. Соколова виокремлює наступні кoмпетенції: 
загальні, загальнoпрoфесійні, прoфесійнo-
предметні у складі прoфесійнoї кoмпетентнoсті 
вчителя-філoлoга, що є результатом його профе-
сійної підготовки на мовних і філологічних фа-
культетах вищих навчальних закладів [4, с. 418]. 

Загальні компетенції (сoціальнo-пoлітична, 
загальнoкультурна, самooсвітня, інфoрмаційна, 
дослідницька, міжособистісна) окреслюють жит-
тєву стратегію людини в різних сферах діяльнoсті, 
зумoвлюють опанування нoвим сoціальним 
дoсвідом, навичками практичнoї діяльнoсті, до-
помагають самoвизначитися в пoлікультурнoму 
середoвищі під час викoнання різних соціальних 
ролей: студента, члена сім’ї, грoмадянина, друга, 
рoбітника, спoживача тoщo. 

Загальнoпрoфесійні компетенції (філoлoгіч-
на, психoлoгo-педагoгічна, управлінська, білін-
гвальна, метoдична, кoмпенсатoрна) розкрива-
ють стратегії науково-педагoгічнoї діяльнoсті, 
відoбражають специфіку філoлoгічнoї діяльнoсті, 
кваліфікаційний прoфіль викладача-філолога, 
йoгo здатність накопичувати професійні знання 
як основної, так і додаткової спеціальності. Філо-
логічну компетенцію розглядаємо як сукупність 
мoвoзнавчoї, літературoзнавчoї, культурoзнавчoї, 
ритoричнoї кoмпетенцій, сфoрмoваність яких 
зумoвлюють здатність людини філoлoгічнo мис-
лити, рoзв’язувати завдання [4, с. 420].

Одним із пріоритетних напрямів оновлен-
ня філологічної освіти є впровадження іннова-
ційних технологій навчання: комп’ютеризація, 
дуальність, диференційність, інтердисциплі-
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нарний і особистісно-орієнтований підхід, гума-
нізація освіти тощо.

Розглянемо основні теоретичні положення гу-
маністичної концепції: 

1. Мета навчання – розвиток особистості 
філолога, що змінює місце суб’єкта освіти на 
всіх етапах навчального процесу й передбачає 
суб’єктивну активність.

2. Орієнтація на індивідуальну траєкторію 
розвитку особистості філолога, що призводить до 
посилення особистісного компонента освіти. 

3. Запорука організації навчального проце-
су – творча індивідуальність викладача.

Впровадження особистісно-орієнтованого під-
ходу під час опанування філологічними дисци-
плінами дозволяє: 

– створити умови для розвитку всіх учасників 
навчального процесу;

– забезпечення моніторингу розвитку всіх 
суб’єктів освіти, тобто регулярної й оперативної 
діагностики, яка входить у систему зворотного 
зв’язку в процесі розвитку особистості; 

– створити дієві стимули розвитку суб’єктів 
навчання, акцентувати увагу на розвитку інди-
відуальності філолога, забезпечення можливості 
реалізувати себе в різних видах діяльності; 

– розвиток варіативної освіти, спрямованої на 
розширення можливостей самовизначення й на 
саморозвиток особистості; 

– створити умови впровадження в навчальний 
процес сучасних педагогічних технологій розвит-
ку особистості, забезпечення емоційної комфорт-
ності й соціальної захищеності суб’єктів освіти; 

– корекція соціального й професійного само-
визначення особистості [5, с. 81].

Сучасна філoлoгічна oсвіта викoнує три функції: 
– гуманітарнo-гнoстичну, яка фoрмує умін-

ня креативно викoристoвувати здобуті знання 
для вирішення етичних і сoціальних прoблем 
у прoцесі співпраці; активний пізнавальний ін-
терес дo ріднoї, націoнальнoї й зарубіжнoї куль-
тур у прoцесі oпанування змісту прoфесійнoї 
підгoтoвки;

– рефлексивну, яка спрямована на сприй-
няття й усвідoмлення важливoсті культурнoгo 
рoзмаїття для рoзвитку oсoбистoсті, фoрмування 
в ній етичних уявлень та oцінoк, щo відрізняють-
ся культурним плюралізмoм, а такoж ствoрення 
умoв для перетвoрення їх у стійкі перекoнання 
і навички кoнструктивнoї гуманнoї пoведінки.

– oсoбистіснo-рoзвивальну, реалізація якої до-
зволяє рoзвивати інтерес людини дo самoї себе, 
виявляти системи ціннoстей, пoтреб, інтересів, 
устанoвoк, спрямoваних на усвідoмлення себе як 
oсoбистoсті, а такoж як суб’єкта етнoсу, грoмадянина 
України, грoмадянина світу [4, с. 419]. 

Висновки. Отже, сучасна філологічна освіта 
повинна мати випереджаючий характер, сфор-
мувати лінгвістичний світогляд, ефективного 
комуніканта у суспільстві, бути гнучкою, від-
критою системою, забезпечувати можливості для 
духовного, інтелектуального, фізичного розвит-
ку. Методи формування мовнокомунікативної 
орієнтовані на особистісну й культурологічну 
модель організації навчально-виховного процесу 
з філології; перевага надається комунікативним 
методам, методам стимулювання пізнавальної 
самостійності й навчальної активності; впровад-
ження в навчальну діяльність творчо-розвиваль-
ні, ігрові методики.
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ЗАСТОСУВАННЯ КОРПУСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ

Анотація. У публікації окреслено основні проблеми визначення дидактичних термінів «корпусна лінг-
вістика», «корпусні технології», «корпус текстів». Зібрано ґрунтовний матеріал щодо наукових розвідок у 
цій царині. Розглянуто теоретичні засади корпусної лінгвістики. Обґрунтовано використання ресурсів 
корпусної лінгвістики в процесі підготовки фахівця з української мови та літератури. Сучасна корпусна 
лінгвістика тісно пов’язана із когнітивною лінгвістикою, які разом зорієнтовані на вивчення мовленнє-
вої діяльності. Ми вважаємо, що з появою електронних корпусів суттєво змінився й спосіб дослідження 
мовних фактів. Сучасні комп’ютерні технології дозволяють студентам визначати та аналізувати більш 
складні лексичні, граматичні та синтаксичні явища, а використання різних типів корпусів стає дедалі 
популярнішим у навчанні та вивченні мови. 
Ключові слова: лінгводидактика, корпусна лінгвістика, корпусні технології, корпус текстів, методика 
викладання української мови, мовленнєві конструкції в аутентичних текстах.
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APPLICATION OF CORPORATE TECHNOLOGIES  
IN TEACHING FUTURE TEACHERS IN UKRAINIAN LANGUAGE AND LITERATURE

Summary. The publication outlines the main problems of defining didactic terms «corpus linguistics», «corpus 
technologies», «corpus texts». Substantial material on scientific exploration in this field has been collected. The 
theoretical principles of corpus linguistics are considered. The use of corpus linguistics resources in the prepa-
ration of a specialist in Ukrainian language and literature is substantiated. Linguistics, which expounds the 
theoretical and practical aspects of language learning, operates today with a number of techniques, including 
traditional ones; classical (based on different types of speech activity); audio-lingual (contributes to the forma-
tion of not only spoken language, but also the ability to understand the text); intensive (dominance of different 
types of communication, trainings, webinars); linguocultural (through the culture of the people – to his lan-
guage), the method of the 25th frame, emotional-semantic, etc. Each of these techniques has been tested over 
time and in some ways transformed and complemented by elements of the other. However, a common feature 
for them is that the primary means of language learning remains text. Units of all linguistic levels function 
in the text, and corpus-related techniques are inherent in the text, which are based on the use of computer 
technologies and the creation of electronic text-enclosures that can be used for linguistic-educational purposes. 
Modern corpus linguistics is closely linked to cognitive linguistics, which together are focused on the study of 
speech. V. Rykov rightly points out that corpus linguistics made it possible to clarify the results and conclusions 
drawn earlier, as well as to conduct new linguistic studies, more systematic and wider in volume of empirical 
material. The focus of corpus linguistics is the linguistic personality, that is, its speech activity, mass communi-
cation, the problem of its description. A very important feature of the corpus of texts is its representativeness, 
which is determined by phonetic, morphological, syntactic, stylistic parameters. We believe that with the ad-
vent of electronic enclosures, the way in which language facts are investigated has also changed significantly. 
Modern computer technologies allow students to identify and analyze more complex lexical, grammatical and 
syntactic phenomena, and the use of different types of corpora is becoming increasingly popular in language 
learning and learning.
Keywords: linguistics, corpus linguistics, corpus technologies, corpus of texts, teaching methodology of 
Ukrainian, speech constructions in authentic texts.

Постановка проблеми. На сьогодні зміст 
вищої педагогічної освіти, зокрема і фі-

лологічної, має бути зорієнтований на розви-
ток, не лише студентів університету, а й гума-
нітарно-педагогічного коледжу, здатності до 
творчості, самоорганізації, розробки й упро-
вадження інноваційних технологій навчання. 
Система освіти України зазнає кардинальних 
змін, що спричинено її виходом до європейсько-
го та світового простору. Ці зміни стосуються 
всіх навчальних предметів освітнього проце-
су, натомість значною мірою вони охоплюють 
мовно-мовленнєву підготовку, а саме вивчення 
мови та літератури як засобів міжкультурного 

спілкування. У зв’язку з цим виникає необхід-
ність підготувати професійних фахівців нового 
типу, в нашому випадку, студента-філолога зі 
сформованими креативними, дослідницькими 
та мовленнєвими вміннями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз останніх лінгводидактичних досліджень 
визначеної проблематики дає змогу виокре-
мити наукові здобутки таких авторів як С. Бук 
[1], І. Гладка, П. Грабовий, Н. Дарчук, О. Дем-
ська-Кульчицька [8], В. Жуковська, Є. Карпілов-
ська, А. Корольова, Л. Коцюк, Н. Леміш, С. Лен-
дау, В. Риков, Н. Саєнко, В. Старко, M. Davies, 
D. Biber, D. Kies, T. Johns, R. Reppen та ін. 
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досліджень. Мета розвідки – обґрунтувати до-
цільність використання корпусів українських 
текстів як невід’ємного елементу професійних 
компетентностей майбутніх учителів та окресли-
ти можливі шляхи дидактичного застосування 
корпусних ресурсів у закладі вищої освіти. 

Досягнення поставленої мети передбачає ви-
конання наступних завдань: 1) дати визначення 
понять «корпусна лінгвістика», «корпусні техно-
логії», «корпус текстів»; 2) окреслити історичний 
розвиток формування корпусної лінгвістики;  
3) висвітлити теоретичні та практичні засади 
корпусної лінгвістики.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Сучасна корпусна лінгвістика є галуззю при-
кладного мовознавства, яка займається форму-
ванням комп’ютерних корпусів текстів у різних 
мовах і спрямована на максимально об’єктивний 
аналіз мовних явищ в умовах реальної живої ко-
мунікації [12, с. 667]. Корпусна лінгвістика ви-
вчає мову як соціальне явище, що описується 
заснованими на досвіді даними, тобто в певному 
мовленнєвому акті. У текстах мова проявляє себе 
як соціальний феномен, оскільки саме в них її 
можна записати, описати й проаналізувати. Для 
корпусних розвідок головним є постулат, що 
мова як об’єкт дослідження може бути вивчена 
лише у формі писемних та усних текстів. Біль-
шість текстів зустрічаються у вигляді мовлен-
нєвих актів, тобто як соціальна взаємодія між 
членами певного мовного суспільства [16, с. 112]. 
Центральною дефініцією корпусної лінгвістики 
є корпус мовленнєвої реалізації мови, що квалі-
фікується як сформована за певними вимогами 
вибірка мовленнєвого матеріалу, який може ви-
користовуватися для опису й дослідження мови 
як системи [12, с. 668]. 

Зазначимо, що термін «корпусна лінгвісти-
ка» ввійшов до наукового вжитку наприкінці 
ХХ ст. завдяки публікації у 1984 році збірни-
ка наукових праць «Corpus Linguisitcs: Recent 
Developments in the Use of Computer Corpora 
in English Language Research» за матеріалами 
конференції ICAME «Conference on the Use of 
Computer Corpora in English Language Research» 
у м. Неймеген (Голландія) у 1983 р. [13]. 

Під поняттям «корпус текстів» розуміють зі-
брання текстів певною мовою в електронному ви-
гляді, відібраних за визначеним критерієм, яке 
певним чином впорядковане, але основною осо-
бливістю корпусу є його розмітка (анотування, 
маркування) [2, с. 209]. Це уніфікований, структу-
рований, розмічений, філологічно компетентний 
масив мовних даних, створений для вирішення 
конкретних лінгвістичних завдань [9, с. 3]. 

У сучасному освітньому процесі вивчення 
української мови активно використовуються ін-
новаційні методи і підходи. Одним із таких під-
ходів є корпусний методологічний підхід, що 
має чимало переваг [14, с. 9]. Текстовий корпус 
покликаний надавати дані користувачам, які б 
вони не змогли отримати з традиційних підруч-
ників і посібників. Існування корпусів текстів дає 
можливість значно розширити й автоматизувати 
аналіз мовного матеріалу, який є найважливі-
шою базою будь-якого лінгвістично-методичного 
дослідження. Чим більше матеріалів аналізу-

ється, тим вища значущість висновків і рівень 
їх достовірності. Сучасні комп’ютерні програми 
дозволяють знаходити потрібні приклади з кор-
пусів текстів, які зберігаються в електронному 
вигляді на комп’ютері. Це економить значну 
кількість часу в порівнянні з традиційною техно-
логією збору прикладів вручну.

Мовні корпуси базуються на текстах, відібра-
них з «реальних» автентичних джерел: книг, га-
зет, журналів, інтерв’ю, промов, отож подаючи 
мову у «природньому» середовищі її функціону-
вання. Важливим є не те, які тексти викорис-
товуються (фантастика, документальна проза, 
журнали, наукові статті, українська література) 
або інші акти мовленнєвої комунікації (розмови, 
телефонні дзвінки), а їх аутентичність.

Прикладне мовознавство має у своєму дослід-
ницькому арсеналі значну кількість корпусів 
різних типів і розмірів на різних мовах. Багато 
з них наявні в мережі Інтернет у вільному до-
ступі. Так, наприклад, в Україні корпус текстів 
української мови розроблений співробітниками 
лабораторії комп’ютерної лінгвістики Інституту 
філології Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка під керівництвом 
Н.П. Дарчук. У корпусі зберігаються тексти, 
опрацьовані автоматичним лінгвістичним ана-
лізатором. Це означає, що кожній одиниці тек-
сту (морфемі, слову, словосполученню, реченню) 
приписана певна супровідна інформація: части-
номовна належність, граматична форма, синтак-
сична функція, контекст тощо [10].

Їснує також Генеральний регіонально аното-
ваний корпус (ГРАК) української мови обсягом 
понад 235 млн слововживань, де здійснено роз-
мітку текстів за регіонами – це велика, репрезен-
тативна, структурована колекція текстів україн-
ською мовою у супроводі програми, яка дозволяє 
будувати на базі корпусу власні підкорпуси, шу-
кати слова, граматичні форми та їх сполучення, 
а також обробляти результати пошуку, сортува-
ти, робити збалансовані вибірки і одержувати 
різну статистичну інформацію. Корпус охоплює 
період з 1818 по 2018 р. і містить понад 25 тисяч 
текстів близько 3850 авторів [3]. 

Однією з найважливіших якісних ознак будь-
якого корпусу є його здатність коректно відобра-
жати предметну галузь чи той мовний рівень, що 
його задекларовано корпусом. Під предметною 
галуззю розуміється рівень реалізації мовної 
системи, яка містить феномени, що підлягають 
лінгвістичному описові [7, с. 101–102]. 

Корпуси як джерела емпіричних даних віді-
грають вагому роль у підготовці фахових на-
вчальних матеріалів. Адже емпіричний процес 
надає змогу вивчати зразки мовленнєвих кон-
струкцій в аутентичних текстах. Можливість 
опрацювання величезної кількості емпіричних 
мовних даних відкриває величезні перспективи: 
створення спеціалізованих корпусів та корпусів 
текстів [5, с. 224].

На базі мовознавчих корпусів можна сформу-
вати списки автентичної активної лексики сту-
дентів, списки термінів для використання у про-
фесійному вживанні.

Текстовий корпус відкриває широкі можли-
вості його застосування, оскільки кожен студент-
словесник може вільно використовувати назва-
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ний ресурс як у стінах навчального закладу, 
виконуючи завдання під час лабораторних чи 
практичних занять, так і за його межами, готу-
ючи домашнє завдання, ІНДЗ чи творчі проекти.

Завдяки використанню корпусу мови студен-
ти мають можливість знаходити слова та вира-
зи, притаманні тому чи іншому стилю та тема-
тиці тексту, а також граматичні конструкції, які 
використовуються для реалізації тої чи іншої 
комунікативної функції. Такий підхід допома-
гає студенту-філологу оволодіти автентичними 
лексичними та граматичними конструкціями. 
У свою чергу, викладачі мають змогу створюва-
ти завдання, необхідні для досягнення дидак-
тичних цілей, використовувати матеріали при 
укладанні підручників та посібників з україн-
ської мови, забезпечуючи реалізацію принципів 
автентичності та частотності мовного матеріалу. 

За допомогою різних вправ студенти вчаться 
спостерігати за даними лінгвістичного корпусу, ви-
сувати гіпотези та самостійно формулювати прави-
ла вживання тих чи інших одиниць (індуктивний 
підхід) або перевіряти на даних корпусу дійсність 
правил з навчальних граматик чи підручників (де-
дуктивний підхід). Через застосування корпусних 
технологій студенти набувають (або принаймні 
удосконалюють) такі важливі вміння як уміння 
прогнозувати, спостерігати, помічати, думати, мір-
кувати, аналізувати, інтерпретувати, рефлексува-
ти, досліджувати, робити висновки (індуктивно чи 
дедуктивно), фокусуватися, здогадуватися, порів-
нювати, диференціювати, теоретизувати, висувати 
гіпотези та перевіряти їх [15, с. 277]. 

За дидактичними дослідженнями П. Грабово-
го, шляхи використання ресурсів корпусної лінг-
вістики можемо умовно поділити на такі групи: 

1. Використання в освітньому процесі при 
здійсненні власної професійної підготовки (на-
вчання лексики, граматики, аудіювання, читан-
ня, письма тощо) та при підготовці навчально-
методичних матеріалів, підручників, посібників 
з української мови, у лексикографічній практиці. 

2. Використання при викладанні спеціалізо-
ваних предметів для формування професійних 
умінь та навичок («Історія української мови», 
«Українська діалектологія», «Лексикологія», 
«Стилістика», «Культура мовлення», «Риторика», 
«Літературна освіта в профільній школі» та ін.). 

3. В організації дослідницької діяльності сту-
дентів (написання курсових та випускних квалі-
фікаційних робіт різних рівнів) [4]. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Підсумовуючи все вище викладене, 
слід зазначити, що на сьогодні в Україні просте-
жується позитивна динаміка щодо застосування 
корпусних технологій у навчанні студентів-сло-
весників. Такий спосіб вивчення наукового мов-
лення сприяє розширенню словникового запасу 
студентів та підвищує рівень опанування ними 
різними мовленнєвими моделями. 

Підготовка майбутніх фахівців з української 
мови та літератури у гуманітарно-педагогічному 
коледжі націлена на формування висококвалі-
фікованих спеціалістів, які мають ґрунтовні зна-
ння з предмета та здатні до власного креативно-
го пошуку.
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СЛОВОТВІРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЄСЛІВ
Анотація. Статтю присвячено дослідженню словотвірного потенціалу процесуальних дієслів. Розглянуто 
основні групи процесуальних дієслів та їхню здатність утворювати похідні іменники, виокремлено осно-
вні способи словотворення та словотворчі засоби. Проаналізовано семантику похідних девербативів, спе-
цифіку їхньої валентності. Встановлено, що всі процесуальні дієслова мають майже однаковий словотвір-
ний потенціал, однак дієслова окремих груп утворюють похідні іменники непослідовно, зокрема в межах 
групи переходу суб’єкта зі стану в стану або зміни якості виявлено лексеми, що не мотивують девербати-
вів, наприклад, голубіти, дерев’яніти, мокріти тощо. Продуктивним словотворчим засобом є суфікс -нн-. 
Запропоновано виокремлення девербативів зі значенням процесу, що зберігають дієслівні суфікси -ува-/-
юва-, та з предметним значенням, у яких суфікси ова-/-ьова- вказують на результат процесу як предмет. 
Під час дослідження використано описовий метод та метод компонентного аналізу.
Ключові слова: процесуальне дієслово, девербатив, спосіб словотворення, словотворчий засіб, похідність, 
валентність.
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THE VOCABULARY POTENTIAL OF PROCEDURAL VERBS
Summary. The article deals with the study of word-forming potential of procedural verbs. The main groups 
of procedural verbs and their ability to form derivative nouns are considered, the main ways of word-forma-
tion and word-forming are singled out. The semantics of derivative deverbatives and the specificity of their 
valence are analyzed. The purpose of the article is to find out the word-forming potential of procedural verbs in 
the Ukrainian language, basic word-forming tools, the semantics of deverbatives. The relevant articles of the 
Ukrainian Language Dictionary served as factual material. Methods. The study used a descriptive method for 
the inventory of groups of derivatives by semantics and word-forming tools, and a component analysis method 
for establishing subject and procedural families in derivative nouns. Results. It is established that all proce-
dural verbs have different word-forming potential, in particular the verbs of individual groups form derivative 
nouns inconsistently, for example, within the group of transition of the subject from state to state or change 
of quality, non-verbatims such as голубіти (doves), дерев’яніти (to wooden), мокріти (moisten) and more 
were found. The productive word-forming tool is the suffix -нн-, the less commonly used are the suffixes -тт-, 
-б-, and -к-. Researchers recommends reducing the use of the -к- suffix, which is not peculiar to the Ukrainian 
language, especially if there are parallel forms as вирізка – вирізування (cutting). It is proposed to distinguish 
deverbatives with the value of the process, which retain the verb suffixes -ува-/-юва- (-uva-/-yuva-), and with 
the object value, in which the suffixes -ова-/-ьова- (-ova-/-‘ova-) indicate the result of the process as an object. 
Conclusions. The study allowed us to draw conclusions about the different word-forming potential of procedur-
al verbs: the largest group has the lowest word-forming potential. Deverbatives with procedural value mainly 
preserve the valence of the motivator with the transformation of the dependent word form, and the ability to 
attach consistent adjectives is inherent to nouns with real meaning. Individual derivative nouns with the suffix 
-к- often pass to another lexical-semantic group, acquiring proper substantive, real meanings.
Keywords: process verb, deverbal nouns, way of creation, derivational affix, derived word, valence.

Постановка проблеми. Лексична система 
української мови активно поповнювана 

запозиченою лексикою та новими словами, що 
з’являються в результаті міжкатегорійного сло-
вотвору. Активні словотвірні процеси відбува-
ються в межах двох найбільших лексико-семан-
тичних класів – дієслова та іменника. Більшість 
дослідників проблеми словотворення девербати-
вів обстоюють думку про те, що похідні іменники 
повністю зберігають дієслівну семантику моти-
ватора, а також «в імпліцитному вигляді – його 
граматичні категорії» [1, с. 19] та позначають пе-
реважно опредметнену дію. Проте частиномов-
на трансформація часто змінює сему процесу, 
особливо в межах окремих лексико-семантичних 
груп дієслова, які виявляють різний словотвір-
ний потенціал.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему віддієслівного словотворення іменни-

ків активно почали досліджувати наприкінці 
ХХ ст. Розвідки переважно присвячені деверба-
тивній термінології: словотворчим засобам, лек-
сико-семантичному та стилістичному аспектам 
функціювання тощо. Зокрема, доконану і недо-
конану дію в термінології вивчав В. Моргунюк 
[2]; на прикладі програмної інженерії творення 
віддієслівних термінів аналізувала Н. Міщенко 
[3]; творення українських віддієслівних іменни-
ків на -ння; -ття на тлі сусідніх слов’янських 
мов досліджував М. Ґінзбург [4], назви опред-
метнених дій у науково-технічній термінології 
стали предметом досліджень В. Пілецького [5]; 
І. Ментинська, Г. Наконечна аналізували девер-
бативи-терміни в комп’ютерній термінології [6]; 
О. Петрик дослідила функціонально-семантич-
ну парадигму віддієслівних іменників, зокрема 
опредметненої дії та стану. У 2000 р. було ство-
рено Державний стандарт України «Засади і 
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правила розроблення стандартів на терміни та 
визначення понять», в якому побіжно розгля-
нуто і специфіку словотвору термінів [7, с. 14].  
І. Корнейко та М. Пилипенко присвятили розвід-
ку питанню україномовних термінів із процесу-
альним значенням, розглянувши, однак, лексе-
ми з семантичним компонентом дія [8.] Проте в 
усіх дослідженнях переважно вчені аналізують 
специфіку творення девербативів без акценту-
ації на словотвірному потенціалі саме процесу-
альних дієслів, що й зумовлює актуальність про-
понованого дослідження.

Мета статті – з’ясувати словотвірний потен-
ціал процесуальних дієслів в українській мові. 
Мета дослідження зумовила виконання таких 
завдань: виокремити основні групи процесуаль-
них дієслів; встановити словотворчі засоби для 
кожної групи; з’ясувати словотвірний потенціал 
процесуальних дієслів.

Виклад основного матеріалу. У межах 
лексико-семантичного поля процесуальності 
можна виділити такі ядерні групи дієслів: не-
перехідні дієслова: звучання (икати, чхати, 
охати, сопіти, деренчати, вити, дзижчати); 
фізичні процеси істот (дрижати, тремтіти, 
теплішати, тепліти); зворотні дієслова на 
позначення процесів соціального порядку (зо-
середжуватися, захоплюватися, навчатися); 
почуття (хвилюватися, зрікатися, захищатися, 
замислюватися); зміни стану, якості (більшати, 
закисати, скисати, жилавіти, жвавішати, 
вижовтитися, блякнути); перехідні дієсло-
ва: розумової діяльності (вивчати, опрацьову-
вати, ототожнювати); власне процесуальні, 
об’єктно-результативні (сіяти, збирати, суши-
ти, топити, заточувати, очищати). У межах 
лексико-семантичних груп процесуальні дієсло-
ва виявляють не лише різноманітні нашаруван-
ня семантики (крім процесуальності, це й семе-
ми стану, дії, діяльності, спрямування на об’єкт 
тощо) та є неоднорідними кількісно. Найчисель-
нішими є групи звучання, що охоплюють усіх 
живих істот, зміни стану, якості (істот та неістот), 
об’єктно-результативні. Так само неоднаковою 
мірою вони мотивують похідні іменники.

На поч. ХХ ст. О. Курило звертала увагу на 
те, що віддієслівні іменники в літературній мові 
часто утворювані за допомогою суфікса -к-, що 
застосовуваний у мало властивому значенні на-
зви чинності, процесу, наслідку, як-от достав-
ка, перевозка тощо. Дослідниця зауважувала, 
що, «…де треба вказати на назву нетривалої 
чинности або наслідку чинности, там краще по-
українськи казати достава, перевіз та ин.; у ро-
зумінні назви чинности в її тривалому процесі… 
треба доставляння чи достачання», оскільки су-
фікс -ка, також -анка «мова творить переважно 
на назви речей на підставі чинності»: підкладка, 
розписка, підшивка [9, с. 76]. Однак з метою на-
ближення української мови до російської мови 
у 30-х рр. процесуальні девербативи переваж-
но почали утворювати за допомогою суфікса  
-к-: розробити – розробка, обробити – обробка, 
вирубувати – вирубка тощо. Цей спосіб слово-
творення став продуктивним для дієслів зі зна-
ченням конкретної дії, назв технологічних та 
виробничих процесів. Хоча, наприклад, у Слов-
нику української мови зафіксовано паралельні 

похідні: розроблення, розробка; вирубування, 
вирубка [10, Т. 8 , с. 795–796; 10, Т. 1 , с. 476] з 
тим самим значенням, причому похідні з суфік-
сом -к- часто марковані як розмовні (перевозка, 
поранка), проте у мовленні переважали саме 
вони. Частина дієслів основним словотворчим 
засобом зберігала суфікс -нн-: читати – чи-
тання, виконувати – виконання. Як зазначав 
С. Караванський, вплив російської мови не був 
обмежений лише просуванням суфікса -к-, але й 
вилученням продуктивного словотворчого засо-
бу – суфікса з дактилічним о/ьо, що припинило 
природній розвиток мови [11, с. 60]. Як результат 
у мові лишилися слова типу малювання, гапту-
вання, розчарування тощо. Дослідник зауважу-
вав, що девербативи з суфіксом -ува- зберігають 
семантику дії, натомість похідні з суфіксом -ова-
/-ьова- позначають результат дії як предмет. 
Пор.: гаптувати – гаптування (процес), гап-
товання (гаптована річ); паркувати – парку-
вання (процес), парковання (місце, де паркують 
автомобілі) тощо. Хоча І. Кучеренко заперечував 
«однаковість» семантики дієслова та похідного 
іменника, вказуючи на «фігуральне значення …  
виразу» «опредметнена дія» [12, с. 50], однак 
протиставлення девербативів з суфіксами -ува-/ 
-юва- та -ова-/-ьова- дозволяє робити висновок 
про наявність у похідному іменнику процесуаль-
ної семантики з суфіксами -ува-/-юва-. Навіть 
у межах дієслів з іншими суфіксами можливе 
чітке розмежування мотивованих лексем за зна-
ченням, що виявлено в асоціативних зв’язках 
та дистрибуції (наприклад, іменник учення має 
виражений предметний характер, тому вільно 
приєднує залежну іменникову словоформу родо-
вого зі значенням належності: учення Сократа –  
або прикметник: сократівське учення, а учіння –  
процесуальний). Повернення до складу слово-
творчих засобів суфікса -ова-/-ьова- дозволяє ак-
центувати семантичну диференціацію похідних 
в аспекті предметності/процесуальності.

Процесуальні дієслова всіх лексико-семан-
тичних груп виявляють здатність переважно 
поєднуватися з суфіксом -нн-: икати – икання, 
сопіти – сопіння, тремтіти – тремтіння, зосе-
реджуватися – зосереджування, скисати – ски-
сання, вивчати – вивчення, збирати – збирання, 
сушити – сушіння, сіяти – сіˈяння. У словнику 
зафіксовано ці та інші девербативи як «дія за 
значенням» мотивувального дієслова [10]. Дієс-
лова зі значенням зміни стану або якості утво-
рюють похідні спорадично. Наприклад, лексе-
ми гіршати, википати, закипати, твердіти 
є мотиваторами для відповідних іменників з су-
фіксом -нн-: гіршання, википання, закипання, 
твердіння, проте дієслова мокріти, жилавіти, 
сохнути, почерствіти, прокиснути такої здат-
ності не мають, хоча теоретично похідні можна 
утворювати, зокрема від дієслів недоконаного 
виду, оскільки, наприклад, жодних відміннос-
тей між лексемами твердіти (одне значення 
«ставати твердим») та мокріти (одне значення 
«робитися мокрим, вологим») немає. Так само 
непослідовно утворювані похідні від дієслів на 
позначення зміни кольору: біліти утворює де-
вербатив біління (дія за значенням біліти і дія 
за значенням білити), синіти – синіння, жов-
тіти – жовтіння; проте чорніння мотивоване 
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лише дієсловом чорнити, зеленіти не мотивує 
похідного іменника, а голубіння виступає сино-
німом до голублення (від голубити). Окремі ді-
єслова є мотиваторами лише за умови уточнен-
ня семантики або зміни виду: дерев’яніти не 
виступає мотивувальною основою для іменни-
ка, проте здерев’яніти (доконаний вид лексеми 
дерев’яніти)та одерев’яніти (те саме значення 
та часткова семантична трансформація) мають 
відповідні похідні: здерев’яніння, одерев’яніння. 
Очевидно така диференціація можлива тому, що 
дерев’яніти пов’язане з переходом зі стану в ста-
ну, а в префіксальних дієсловах доконаний вид 
вказує на результат і, відповідно, на вже інший 
стан. Проте така неоднорідність властивостей 
процесуальних дієслів на позначення зміни ста-
ну, якості утворювати девербативи викликає пи-
тання про обов’язкову уніфікацію суфіксального 
словотвору іменників з процесуальним значен-
ням. Так само проблемним є творення деверба-
тивів з еліпсованим суфіксом -ува-/-юва-, зо-
крема лексеми захоплення (а не захоплювання), 
збудження (а не збуджування), оскільки тенден-
цію до утворення похідних з опущеним назва-
ним суфіксом виявляють процесуальні дієслова 
переважно абстрактної семантики за допомогою 
суфікса -тт-: набувати – набуття, відкривати – 
відкриття, здобувати – здобуття. Крім того, 
лексема захоплення передусім пов’язана з ви-
явом емоцій або реалізованим фактом дійсності, 
а не з розгортанням процесу. Синонімічним до 
суфікса -нн- в окремих випадках виступає суфікс 
-б-: сіяння – сівба, молотіння – молотьба. Проте 
в мовців такі девербативи асоціативно пов’язані 
передусім з власне предметним значенням: по-
значуванням часу, періоду, коли відбувають-
ся процеси, названі відповідними дієсловами. 
О. Курило зауважувала: «Один наросток має 
в мові різні значіння, як і різні наростки можуть 
одним яким відтінком спадатися з собою. Мова 
може бути тільки за переважний відтінок у зна-
чінні даного наростка» [9, с. 77].

Суфікс -к- є словотворчим для незначної кіль-
кості процесуальних дієслів, часто синонімічним 
до -нн-: вирізка – вирізування, вибірка – виби-
рання. При цьому семантика похідних часто роз-
ширена у сферу власне іменникових, предметних 
значень. Наприклад, дієслово сушка має, крім 
процесуального, значення «маленький сухий бу-
блик», «сушені фрукти, ягоди» [10, Т. 9, с. 875],  
нарізка – «заглибина на чому-небудь»  
[10, Т. 5, с. 171]. Окремі похідні транспоновані до 
класу іменника абсолютно: топка – «пристрій в 
печі, котельній установці і т. ін. для спалюван-
ня твердого, рідкого чи газоподібного палива»  
[10, Т. 10, с. 196]. На диференціацію значень 
девербативів з -к- та -нн- звертала увагу О. Ку-
рило: «дієслівні речівники на -ка мова творить 
переважно на назви речей на підставі чинности: 
у такому значінні наросток -к- у речівниках жі-
ночого роду дієслівного походження найчастіше 
застосовується. Де треба вказати на самий про-
цес чинности, її тривалість, там мова застосовує 
дієслівні речівники на -ння, -ття від недокона-
них дієслів» [9, с. 76–77].

Девербативи з процесуальною семантикою  
І. Вихованець назвав предикатними іменами 
[13, с. 27–28], адже вони зберігають окремі кате-

горійні ознаки, зокрема часову локалізованість, 
динамічність, фазовість, пасивність суб’єкта  
[1, с. 19]. Однак є й інші погляди, зокрема  
Ф.Дж. Йаггар вказує на те, що девербативи 
відрізняються від дієслів, адже функціюють 
як власне іменники, зберігаючи синтаксичні 
ролі та граматичні характеристики [14, с. 285].  
Дж.Р. Тейлор взагалі наголошує, що семантична 
класифікація віддієслівних іменників можлива з 
врахуванням того, який аспект процесу, позна-
чуваний дієсловом, тлумачиться в іменнику як 
предмет [15, с. 242]. Абсолютно погодитися ні з 
прихильниками процесуальності девербативів, 
ні з тим, хто обстоює ідею предметності віддієс-
лівних іменників, не можна. Зокрема, часову ло-
калізованість в девербативах можна розглядати 
лише в аспекті розгортання дії або її результату, 
в іменнику немає вказівки на актуальний час. 
Динамічність властива лише похідним деверба-
тивам з суфіксами -нн- і -тт-, у решті випадків, 
як було виявлено, в іменнику настільки втраче-
но процесуальність, що відбувається розщеплен-
ня семантики в бік власне предметних значень. 
Так само фазовість наявна в порівняно невели-
кій кількості дієслів, а тому говорити про неї як 
властивість усіх девербативів не можна. Похід-
ний іменник, натомість, переважно зберігає ва-
лентнісні характеристики перехідного дієслова 
недоконаного виду і вимагає залежної іменнико-
вої словоформи з трансформацією залежного від-
мінка: видавати підручник – видавання підруч-
ника, заточувати ножі – заточування ножів. 
У таких словосполученнях не виявлено синкре-
тизму, оскільки девербатив зберігає процесуаль-
ну сему і не може бути поширений атрибутом. 
Пор., наприклад, з лексемою видання, що фік-
сує результат як певний предмет і здатна при-
єднувати залежні прикметникові компоненти: 
сучасне, ювілейне, його, перше видання. Похідні 
від дієслів з постфіксом -ся вживані переважно з 
прийменниковими словоформами: зосередження 
на чому, залицяння – до кого. При цьому вони 
послідовно приєднують залежні прикметники: 
внутрішнє зосередження; невдале залицяння. 
Синкретизм синтаксичних функцій залежних 
словоформ у конструкціях з девербативами мож-
на пояснити тим, що «…так і дієслівні речівники 
на -ння, -ття: означаючи переважно назву чин-
ності в її тривалому процесі, де їм (речівникам) 
відповідають недоконані тривалі дієслова, вони 
можуть означати і назву чинності нетривалої, і 
назву чинності як наслідку процесу, і назву речі, 
місця, де їм відповідають доконані дієслова або 
недоконані тривалі дієслова» [9, с. 77]. 

Незважаючи на те, що дослідники акцентують 
на семантичній тотожності дієслова та девербати-
ва, у мовленні перевагу слід надавати дієсловам, 
оскільки «Енергетика українського тексту зосе-
реджена в безпосередній дії, вираженій дієсловом. 
Тому найхарактернішою стилістичною помилкою 
у фахових текстах є надуживання віддієслівними 
іменниками на -ння. Щоб забезпечити легкість 
вимови й мелодійність, треба замість конструк-
цій з віддієслівними іменниками максимально 
використовувати дієслова, а саме: речення з нео-
значеною формою дієслова; речення з особовими 
формами дієслова; дієприслівникові звороти, дієс-
лівні форми на -но, -то» [16].
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Висновки та перспективи дальших до-

сліджень. Отже, дослідження довело, що:  
1) лексико-семантичні групи дієслів у межах лек-
сико-семантичного поля процесуальності розріз-
нювані за кількісним та якісним складом. Най-
більше представлено дієслівних лексем у групі зі 
значенням зміна якості, стану; 2) найчисельніша 
група виявила найнижчий словотвірний потенці-
ал: дієслова є мотиваторами порівняно невеликої 
кількості девербативів, при цьому зафіксовано 
перехід новотвору до іншої семантичної групи, 
непослідовність утворення іменників у межах тієї 
самої групи; 3) найпродуктивнішим словотвор-

чим засобом девербативів є суфікс -нн-; меншою 
мірою вживаний суфікс -тт-; формант -к- слід за-
мінювати властивим українській мові -нн-; суфікс 
-б- вживаний в невеликій кількості слів, причому 
їхня семантика переважно спрямована у сферу 
предметності; 4) девербативи з процесуальним 
значенням переважно зберігають валентність мо-
тиватора з трансформацією залежної словоформи, 
а здатність приєднувати узгоджені прикметники 
властива іменникам з речовим значенням.

Дальші дослідження можуть бути спрямовані 
у сферу аналізу словотвірного потенціалу дієслів 
стану та відношення.
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ТЕКСТОЦЕНТРИЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ВНЗ
Анотація. У площині особистісно орієнтованої методики варто взяти до уваги теорію тексту, Сутнісними 
є думки щодо вивчення поняття «якість тексту», яке ми вважаємо базовим в ідіолектології. Дослідження 
рукописів й авторизованих першодруків, сприятиме, на нашу думку, формуванню культурологічної ком-
петентності студентів. Викорисовувати текстоцентричний підхід до навчання іноземної мови доцільно з 
поєднанням методики task-based language learning (TBLL) – вивчення мови, засноване на завданнях на 
основі тексту, застоссовуючи принцип coherence – узгодженості. Доцільною буде також і гру в Alias зі сло-
вами на ту чи іншу тему, містить новий лексичний матеріал в підібраному для студентів тексті. Акцент 
робиться на навчанні студентів теоретичної граматики за допомогою тексту. Вони повинні робити лінгвіс-
тичний аналіз, вивчаючи риторичні терміни, метафору, іронію, метонімію, синекдоху, гіперболу, літоти.
Ключові слова: особистісно орієнтований підхід, вивчення поняття «якість тексту», ідіолектологія, 
формування культурологічної компетентності студентів, текстоцентричний підхід до навчання іноземної 
мови, методика task-based language learning (вивчення мови, засноване на завданнях на основі тексту), 
принцип узгодженості, застосування гри в Alias, теоретична граматика, лінгвістичний аналіз.
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TEXTOCENTRIC APPROACH TO LEARNING FOREIGN LANGUAGE  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTES

Summary. In the format of a personally oriented methodology, the theory of the text should be taken into 
account. The study of manuscripts and authorized primary sources will, in our opinion, contribute to the for-
mation of students' cultural competence. Applying a text-centric approach to foreign language learning is ap-
propriate with the combination of the task-based language learning (TBLL) methodology, which is based on 
assignments from the text while the coherence principle is applied. It also useful would be to play in Alias with 
words on a particular topic, which contains new lexical material in the in text selected for students. We consid-
er the text-centric approach to language learning as a methodological guideline in providing an effective text-
based learning system, using texts of different styles, types, genres of speech. Accordingly, this approach is a 
kind of guideline on the way of a spiritually rich speech personality formation while using texts as information 
carriers, sources of knowledge structuring, teaching aids and products of speech activity. Within this approach, 
the basic concepts include: text, didactic text, text style, speech text type, genre text, text activity, receptive 
activity, text analysis, text-interpreting activity, text editing, reflection of text activity, etc. Thus, text-cen-
tric approach is implemented by means of a text. The text-centric approach contributes to the formation of a 
number of methods: the integrative method, that is, it involves the effective study of English, integrated with 
knowledge from other domains. Considering a language within one narrow topic cannot be productive. When 
studying English, students should receive additional information on various fields of knowledge: culture, soci-
ology, history, cooking, astronomy, pets, travelling. Since text itself carries certain information, it contributes 
to an effective knowledge of the whole world; its reading also triggers visual memory, which contributes to bet-
ter memory. We empathize that: English is not a separate sign system; it is a way to convey the outlook of the 
world. Therefore effective leesarning of English can not be done without an effective knowledge of the world as 
a whole. That also will increase interactivity of training, diversify tasks in class, it will maximize each student's 
skills improvement during mustering the language.
Keywords: A personality-oriented approach, the study of the concept of «text quality», idiollectology, the 
formation of students' cultural competence, a text-centric approach to teaching a foreign language, the task-
based language learning technique (TBLL), coherence principle, the use of the game in Alias, theoretical 
grammar, linguistic analysis.

Постановка проблеми. З запроваджен-
ням в Україні Європейських методів ви-

кладання, з інтеграцією у Болонський процес, 
освіта спрямована на розв’язання низки на-
вчально-виховних завдань, пов’язаних із фор-
муванням національно свідомої, духовно бага-
тої мовної особистості, яка володітиме не лише 
однією чи двома іноземними мовами, в й кіль-
кома компетентностями. У межах упроваджен-
ня Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» 
у 2015 році було затверджено Національну про-
граму вивчення та популяризації іноземних 
мов «Go Global». На початку 2016 року було роз-

роблено план заходів щодо посилення вивчення 
англійської мови, де зазначено, що інтеграція 
вітчизняної освіти до європейського та світового 
освітнього простору потребує володіння грома-
дянами іноземними мовами на якісно новому 
рівні [1]. 

Ефективній реалізації відповідних завдань 
особливо сприяє текстоцентричний підхід до 
освітніх процесів, що має потужний розвиваль-
ний вплив на зростаючу особистість. Важливість 
проблеми текстоцентричного підходу в системі 
сучасної освіти визначають провідні лінгводи-
дактики [2, с. 9].
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Ми вже знаємо, чому так важливо вибира-

ти саме сучасні методики, якщо ми зацікавлені 
в ефективному вивченні англійської мови. Ло-
гіка підказує, що чим новіше, тим ефективні-
ше. Практика свідчить про інше. У XX столітті 
викладачі англійської мови, визнавши неефек-
тивність граматико-перекладацького методу, 
почали винаходити принципово нові способи ви-
вчення англійської. Сьогодні завдяки новаціям 
у викладанні іноземних мов планується підви-
щити рівень володіння англійською мовою серед 
молоді й науковців із метою виконання завдань, 
поставлених у Стратегії сталого розвитку «Укра-
їна – 2020», та задля соціально-економічного роз-
витку держави [3]. 

Мета статті – визначити особливості тек-
стоцентричного підходу як методологічного орі-
єнтира в організації навчання іноземної мови 
у ВНЗ. У Державному стандарті базової і повної 
середньої освіти, зокрема в освітній галузі «Мови 
і літератури», визначено три підходи до навчан-
ня мови – особистісно орієнтований, діяльніс-
ний, компетентнісний – як основні. Та з погля-
ду змісту й засобів досягнення освітньої мети 
визначальну роль у формуванні мовленнєвої 
особистості відіграє текстоцентричний підхід до 
навчання, бо мова живе в тексті, текст інтегрує 
мовленнєві знаки й культурні смисли, за допомо-
гою аналізу тексту студент пізнає мову [4, с. 600]. 
Тому постає питання про взаємозв’язок зазначе-
них підходів, воно може бути розв’язане за допо-
могою принципу доповнюваності. Якщо визнати, 
що в основі формування мовленнєвої особистос-
ті лежить текст, то з погляду лінгводидактики 
логічно трактувати текстоцентричний підхід до 
мовленнєвої освіти як один із основних.

Текстоцентричний підхід до навчання мови 
розглядаємо як методологічний орієнтир у за-
безпеченні ефективної системи навчання на тек-
стовій основі, з використанням текстів різних 
стилів, типів, жанрів мовлення. Відповідно за-
значений підхід – це своєрідний дороговказ на 
шляху формування духовно багатої мовленнєвої 
особистості з використанням текстів як носіїв 
інформації, джерел структурування знання, за-
собів навчання й продуктів мовленнєвої діяль-
ності. У межах цього підходу серед базових є такі 
поняття: текст, дидактичний текст, стиль тексту, 
мовленнєвий тип тексту, жанр тексту, текстова 
діяльність, рецептива діяльність, аналіз тексту, 
текстоінтерпретувальна діяльність, текстотвор-
ча діяльність, редагування тексту, рефлексія 
текстової діяльності тощо. Засобом реалізації 
текстоцентричного підходу є текст.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні засади розуміння категорії тексту 
закладено у філософських, психологічних, фі-
лологічних дослідженнях. Поняття тексту на-
уковці тлумачать по-різному. За узагальненням 
О. Ворожбитової, текст – семіотичний результат, 
знакова фіксація дискурсу як продукту, мотиво-
ваного мовленнєвою ситуацією та викликаного 
психологічною потребою мовленнєвої особистості 
в самоактуалізації в межах мовленнєвої події [5]. 

На означення компетентностей, пов’язаних 
з текстознавчими вміннями й навичками, вико-
ристовують різні терміни: текстова (Л. Голишкіна, 
Н. Жирова, О. Овчинникова, І. Салосіна, Л. Ва-

сюкович, Г. Лещенко), текстотвірна (О. Божко), 
текстотворча (А. Гамза, Т. Гульчук, Г. Лещенко, 
Н. Перхайло). До того ж, Г. Лещенко в структурі 
текстової компетенції виокремлює текстоінтерп-
ретувальну й текстотворчу [6, с. 152–153]. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. У площині особистісно орієнтованої методики 
варто взяти до уваги теорію тексту, яку пропонує 
О. Селіванова: «Текст (від лат. textum – тканина, 
сплетіння, поєднання) – цілісна семіотична фор-
ма лінгвопсихоментальної діяльності мовця, кон-
цептуально та структурно інтегрована, що слу-
жить прагматичним посередником комунікації 
й діалогічно вбудована до семіотичного універсу-
му культури» [7]. Сутнісними є думки П. Грицен-
ка щодо вивчення поняття «якість тексту», яке він 
вважає базовим в ідіолектології, адже важливо 
досліджувати вихідні варіанти текстів – рукописи 
й авторизовані першодруки, аналізувати «рух ав-
торового тексту» [8, с. 14]. Ми вважаємо, що дана 
концепція сприятиме формуванню культуроло-
гічної компетентності студентів.

Текстотвірна компетентність – це результат 
досвіду реалізації набутих теоретичних знань, 
а також умінь, навичок текстосприймання 
й текстостворення, що забезпечують успішність 
текстотвірної діяльності, і виявлення позитив-
ного ставлення до її процесу та результату. На 
означення компетентностей, пов’язаних з тек-
стознавчими вміннями й навичками, викорис-
товують різні терміни: текстова (Л. Голишкіна, 
Н. Жирова, О. Овчинникова, І. Салосіна, Л. Ва-
сюкович, Г. Лещенко), текстотвірна (О. Божко), 
текстотворча (А. Гамза, Т. Гульчук, Г. Лещенко, 
Н. Перхайло). До того ж, Г. Лещенко в структурі 
текстової компетенції виокремлює текстоінтерп-
ретувальну й текстотворчу [9, с. 42]. 

Викорисовувати текстоцентричний підхід до 
навчання іноземної мови доцільно, на нашу дум-
ку, з поєднанням методики task-based language 
learning (TBLL). Методика task-based language 
learning (TBLL) – вивчення мови, засноване на 
завданнях. Це правило особливо припаде до 
душі тим, хто вперто твердить, що любить мате-
матику, і тому йому складно вивчати англійську. 
Математичний склад розуму жодним чином не 
заважає ефективному вивченню англійської 
мови, а навіть навпаки, якщо викладач добре во-
лодіє TBLL. При такому підході урок англійської 
організовано таким чином: у нас є текст і завдан-
ня на основі тексту(певне комунікативне завдан-
ня), а також мовні інструменти, якими ми воло-
діємо. Це можуть бути мовні кліше, ідіоми, які 
зустрічаються в тексті. Студентам пропонується 
в правильному порядку використовувати мовні 
інструменти, застоссовуючи принцип coherence – 
узгодженості. Даний принцип широко пропону-
ється і British Council ,що розроблено групами 
фахівців-методистів із Великої Британії на осно-
ві новітніх досліджень і пропонується на всіх ета-
пах вивчення англійської мови [10].

Отже, залежно від етапів реалізації принци-
пу текстоцентризму на заняттях зі стилістики 
у виші пропонуємо розрізняти такі види ком-
петентностей: текстологічна або текстознавча – 
оволодіння теоретичними знаннями про текст 
як одиницю мови; текстова – вміння сприймати, 
аналізувати, редагувати, трансформувати текст; 
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текстотвірна – безпосереднє здійснення мовлен-
нєвої діяльності студентів.

Культурологічний аспект, що пропонується на 
основі текстоцентричного підходу, розглядається 
у контексті загального розуміння культури, коли 
педагогічні факти аналізуються з урахуванням 
соціальних та культурних процесів минулого, 
сучасного та май бутнього. Система цінностей 
складає смисловий каркас культури, який перед-
бачає загрозу знецінення в першу чергу духовної 
культури: рівня знань, вмінь, інтелектуального, 
етичного, морального розвитку, світогляду, спо-
собів і форм взаємного спілкування в межах сус-
пільства, колективу, міжособистісному рівні [11]. 

Особливо цінним буде переклад тексту для 
студентів факультетів іноземної філології – май-
бутніх лінгвістів. Адже їм слід навчитись пра-
вилам адекватного та якісного перекладу. А, як 
відомо, для адекватного та якісного перекладу 
слід використовувати певні трансформації, як 
граматичні так і лексичні. Така потреба у транс-
формаціях зумовлена розбіжностями між ан-
глійською та українською мовами, перш за все, 
у структурі та граматиці. Граматичні трансфор-
мації представлені перестановкою, заміною, опу-
щенням і доповненням, антонімічним перекла-
дом, компенсацією та транспозицією [12]. Робота 
над текстом передбачає наявність вищезгаданих 
граматичних трансформацій. Спектр лексичних 
трансформацій включає в себе транслітерацію, 
транскрипцію, калькування, конкретизацію, ге-
нералізацію, модуляцію або змістовий розвиток 
та описовий переклад [13]. Текстоцентричний 
підхід передбачає осмислення тексту як мовлен-
нєвого виразу. В його основі – єдність мовної, 
мовленнєвої та правописної компетенцій. Тек-
стоцентричний підхід дозволяє реалізувати усі 
завдання навчання у їх комплексі, а саме: 

– формування умінь і навичок точно, дореч-
но, виразно висловлювати свої думки, дотриму-
ючись правил побудови висловлювань, переко-
нувати слухачів у правильності своїх міркувань;

– удосконалення умінь обговорювати різні мо-
делі висловлювань, визначати їх позитивні сто-
рони та недоліки;

– розвиток культури ведення дискусій, поле-
міки, диспутів, дотримуючись правил спілкуван-
ня та культури мовлення;

– формування мовленнєвої компетенції у єд-
ності усного та писемного мовлення [14, с. 9]. Сту-
дентам може бути запропоновано лінгвістичний 
аналіз тексту з точки зору його описового значен-
ня. Працюючи над лінгвістичним аналізом тек-

сту, студенти покращать знання з теоретичної 
граматики. У текстах студенти знаходитимуть 
риторичні терміни, метафори, іронію, метонімію, 
синекдоху, гіперболу. Такий вид діяльності може 
бути запропоновано на семінарах та практичних 
заняттях з теоретичної граматики. 

Можемо з упевненістю сказати, що жоден 
метод вивчення іноземної мови не може бути 
ефективний в одиночному використанні. Лише 
правильна комбінація відповідно до рівня зна-
ння англійської студентами та їх конкретними 
цілями може дати дійсно хороші результати. На-
приклад, на одному уроці, інтегруючи знання 
з географії та англійської мови, студенти грають 
в Alias зі словами на тему подорожі, потім викла-
дач пропонує рольову гру «Розмова в літаку», а 
нова граматична тема розглядається за контек-
стним методом, при розборі автентичного тексту 
з сайту про авіаперельоти.

Висновки дослідження. Текстоцентричний 
підхід сприяє формуванню ряду методів: інтегра-
тивного методу, тобто передбачає ефективне ви-
вчення англійської, інтегрованої в знання з інших 
сфер. Розгляд мови в межах однієї вузької теми не 
може бути продуктивним. Вивчаючи англійську, 
студенти повинні отримувати додаткову інфор-
мацію на різні теми: культура, соціологія, історія, 
кулінарія, астрономія, домашні тварини, подо-
рожі. І саме текст несе певну інформацію, cприяє 
ефективному пізнанню світу в цілому; читаючи 
його спрацьовує також і зорова пам'ять, що сприяє 
кращому запам’ятовуванню. Головне, що потріб-
но зрозуміти: англійська – це не окрема від усього 
знакова система, це спосіб передачі картини сві-
ту, а значить – ефективне вивчення англійської 
не може бути здійснено без ефективного пізнання 
світу в цілому. Інформація, яку несе певний текст, 
повинна мати не тільки безліч тем для роздумів 
і розмов на уроках, а й перетворювати уроки на 
task-based language learning (вивчення мови, за-
сноване на завданнях), гру в Alias зі словами на 
ту чи іншу тему з вдало підібраним текстом, що 
містить новий лексичний матеріал. Працюючи 
таким чином, запам'ятовування нової лексики 
або нового граматичного часу перетворить за-
няття в захопливий процес, сприятиме розвитку 
компетенцій у всіх чотирьох видах мовленнєвої 
діяльності (читанні, аудіюванні, письмі й говорін-
ні), мінімізує використання рідної мови у процесі 
комунікації; повисить інтерактивність навчання, 
урізноманітнить завдання на занятті; сприяти-
ме максимальному залученню кожного студента 
у процес опанування мови.

Список літератури:
1. Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. URL: https://www.coe.int/ 

t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
2. Кучерук О.А. Текстоцентричний підхід як лінгводидактична проблема. Актуальні проблеми текстотво-

рення у лінгводидактичній та мистецтвознавчій площинах : збірник наукових праць (за матеріалами 
міжрегіонального науково-методичного семінару) / За ред. К.Я. Климової. Житомир : Видавництво ЖДУ  
ім. І. Франка, 2017. С. 7–13.

3. Пентилюк М.І. Актуальні проблеми сучасної лінгводидактики : збірник статей. Київ : Ленвіт, 2011. 256 с.
4. Селіванова О. Сучасна лінгвістика : термінологічна енциклопедія. Полтава : Довкілля, 2006. 716 с.
5. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020». URL http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 

10.10.2019).
6. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. Москва : Наука, 1981. 38 с.
7. Рецкер Я.И. Что же такое лексические трансформации? Международные отношения. Москва, 1980. 90 с.
8. Ворожбитова А.А. Теория текста: Антропоцентрическое направление : учеб. пособие. Москва : Высшая школа, 

2005. 367 с. 



«Young Scientist» • № 3.1 (79.1) • March, 2020 79
9. Гриценко П. Ідіолект і текст. Лінгвостилістика : об’єкт – стиль, мета – оцінка : зб. наук. праць, присвя-

чених 70-річчю від дня народження проф. С.Я. Єрмоленко / відп. ред. В.Г. Скляренко. Київ, 2007. С. 16–44. 
10. Go Global: Національна програма вивчення та популяризації іноземних мов (National Foreign Language 

Learning and Promotion Initiative). URL: http://osvitacv.com/uploads/go_global.pdf (дата звернення: 10.10.2019).
11. Божко О.П. Текстотвірні вміння й навички як основа формування текстотвірної компетентності 

учнів. Неперервна освіта нового сторіччя : досягнення та перспективи : матеріали Міжнародної на-
уково-практичної конференції. Запоріжжя, 2015. Вип. № 3(21). URL: https://drive.google.com/file/d/ 
0BxCUzqlHYekrRmNkSGYzeG9vV2M/view (дата звернення: 10.10.2019).

12. Кириєнко С.І. Формування культури особистості в умовах інформаційноосвітнього простору: культурологіч-
ний аспект. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2017. Вип. 69. С. 167–173.

13. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. Международные отношения. Москва, 1974. 216 с.
14. Лещенко Г. Компендіум основних методичних понять: стислий виклад засад формування комунікативної 

україномовної компетенції. Українська мова і література в школі. 2009. № 5. С. 6–13.

References:
1. Common European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment. URL: https://www.coe.int/ 

t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf (accessed: 10.10.2019). 
2. Kucheruk, O.A. (2017). Tekstotsentrychnyi pidkhid yak linhvodydaktychna problema [The text-centric approach 

as a lingvodidactic problem]. Aktualni problemy tekstotvorennia u linhvodydaktychnii ta mystetstvoznavchii 
ploshchynakh: zbirnyk naukovykh prats (za materialamy mizhrehionalnoho naukovo-metodychnoho seminaru) / 
eds. K.Ya. Klymovoi. Zhytomyr: Vydavnytstvo ZhDU im. I. Franka, pp. 7–13. (in Ukrainian)

3. Pentyliuk, M.I. (2011). Aktualni problemy suchasnoi linhvodydaktyky: zbirnyk statei [Actual problems of modern 
linguistics]. Kyiv: Lenvit, 256 p. (in Ukrainian)

4. Selivanova, O. (2006). Suchasna linhvistyka: terminolohichna entsyklopediia [Modern linguistics: a terminological 
encyclopedia]. Poltava: Dovkillia, 716 p. (in Ukrainian)

5. Stratehiia staloho rozvytku «Ukraina-2020» [Ukraine-2020 Sustainable Development Strategy].  
URL http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (accessed: 10.10.2019). (in Ukrainian)

6. Galperin, I.R. (1981). Tekst kak ob'ekt lingvisticheskogo issledovaniya [Text as an object of linguistic research]. 
Moskva: Nauka, 38 p. (in Russian)

7. Retsker, Ya.I. (1980). Chto zhe takoe leksicheskie transformatsii? [What is lexical transformation]. 
Mezhdunarodnyie otnosheniya. Moskva, 90 p. (in Russian)

8. Vorozhbitova, A.A. (2005). Teoriya teksta: Antropotsentricheskoe napravlenie : ucheb. posobie [Text Theory: 
Anthropocentric Direction]. Moskva: Vyisshaya shkola, 367 p. (in Russian)

9. Hrytsenko, P. (2007). Idiolekt i tekst. Linhvostylistyka: obiekt – styl, meta – otsinka [Idiolect and text]: zb. nauk. 
prats, prysviachenykh 70-richchiu vid dnia narodzhennia prof. S.Ya. Yermolenko/eds. V.H. Skliarenko. Kyiv,  
pp. 16–44. (in Ukrainian)

10. Go Global: Natsionalna prohrama vyvchennia ta populiaryzatsii inozemnykh mov [National Foreign Language 
Learning and Promotion Initiative] URL: http://osvitacv.com/uploads/go_global.pdf (accessed: 10.10.2019).  
(in Ukrainian)

11. Bozhko, O.P. (2015). Tekstotvirni vminnia y navychky yak osnova formuvannia tekstotvirnoi kompetentnosti 
uchniv [Text-forming skills as a basis for forming students' text-forming competence]. Proceedings of the 
Neperervna osvita novoho storichchia : dosiahnennia ta perspektyvy: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi 
konferentsii. Zaporizhzhia. Vol. 3(21). URL: https://drive.google.com /file/d/0BxCUzqlHYekrRmNkSGYzeG9vV2M/
view (accessed: 10.10.2019). (in Ukrainian)

12. Kyryienko S.I. (2017). Formuvannia kultury osobystosti v umovakh informatsiinoosvitnoho prostoru: 
kulturolohichnyi aspect [Formation of personality culture in the conditions of information and educational space: 
cultural aspect]. ZDIA Humanitarian Bulletin, vol. 69, pp. 167–173. (in Ukrainian)

13. Retsker, Ya.I. (1974). Teoriya perevoda i perevodcheskaya praktika [Translation Theory and Translation Practice]. 
Mezhdunarodnyie otnosheniya. Moskva, 216 p. (in Russian)

14. Leshchenko, H. (2009). Kompendium osnovnykh metodychnykh poniat : styslyi vyklad zasad formuvannia 
komunikatyvnoi ukrainomovnoi kompetentsii [Compendium of basic methodological concepts: a brief statement 
of the principles of formation of communicative Ukrainian-language competence]. Ukrainian language and 
literature at school, no. 5, pp. 6–13. (in Ukrainian)



«Молодий вчений» • № 3.1 (79.1) • березень, 2020 р. 80

© Федчук Л.І., 2020

DOI: https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.1-20
УДК 378.091.12:005.9635:811.161.2(045)

Федчук Л.І.
Національний авіаційний університет

ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМОВАННЯ МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ

Анотація. Стаття присвячена одному з ефективних шляхів формування професійної компетентності 
майбутніх учителів-філологів – процесу педагогізації навчальної діяльності студентів на заняттях з су-
часної української літературної мови. Розкрито особливості професійно спрямованої мовної підготовки 
майбутніх учителів-філологів. Зокрема, окреслено потенційний зміст лекційних та практичних занять з 
сучасної української літературної мови й описано технологію їх проведення. Обґрунтовано необхідність 
доповнення суто лінгвістичного змісту навчання лінгводидактичним, культуромовленнєвим, правопис-
ним та комунікативним компонентами. Розкривається суть кожного з них та описуються способи їх реалі-
зації. Зроблено акцент на тому, що реалізацію всіх компонентів змісту мовної освіти треба планувати не 
розрізненими, а органічно поєднаними частинами однієї будови, фундаментом якої є власне лінгвістич-
ний компонент мовної підготовки, тобто теоретичні відомості про виучувану одиницю мови.
Ключові слова: професійна підготовка учителя-філолога, професійно орієнтоване навчання, 
педагогізація процесу навчання, форми й методи роботи, сучасна українська літературна мова.
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PROFESSIONAL DIRECTION OF LANGUAGE TRAINING  
FOR FUTURE PHILOLOGISTS TEACHERS

Summary. The article is devoted to one of the effective ways of forming the professional competence of fu-
ture teachers-philologists – the process of pedagogization of students' educational activity in the lessons of 
modern Ukrainian literary language. The peculiarities of professionally directed language training of future 
philology teachers are revealed. In particular, the potential content of lectures and practical classes on contem-
porary Ukrainian literary language is outlined. The necessity of supplementing the purely linguistic content 
of teaching with such professionally oriented components as linguistic, cultural, spelling and communication 
is substantiated. The essence of each of them is revealed: the linguo-didactic component of the content of 
language training is focused on the methodological interpretation of scientific provisions about a particular 
language unit, cultural-speaking - on improving the language culture of future specialists, and spelling and 
communication – on the development of persistent spelling and communication. Methods of implementation of 
each of the future vocationally oriented components of language education have been proposed and described.  
For example, it is advisable to implement the linguistic-educational component by applying such types of 
work as: 1) providing students with methodological recommendations on mastering the difficult moments of 
language theory by students and preventing typical mistakes in the analytical and synthetic work of stu-
dents; 2) implementation of all kinds of linguistic analysis of university and simultaneously school programs;  
3) comparing the theoretical part of the school textbook with the textbook for students; 4) analysis of school di-
dactic material; 5) performing individual exercises in school textbooks; 6) search or self-compilation of original 
interesting and useful tasks. Emphasis is placed on the fact that the implementation of all components of the 
content of language education should be planned not in separate but organically connected parts of the same 
structure, the basis of which is actually the linguistic component of language training, that is, theoretical in-
formation about the unit of language studied. It is proved that optimization of professionally directed language 
training of future teachers-philologists will give an opportunity to radically raise the level of their knowledge, 
skills and skills, will facilitate the training of qualified specialists.
Keywords: professional training of philological teacher, vocationally oriented teaching, pedagogization of the 
learning process, forms and methods of work, modern Ukrainian literary language.

Постановка проблеми. Суттєві зміни в еко-
номіці, соціальному житті та освіті, викли-

кані процесом державотворення в нашій країні, 
вимагають від закладів вищої освіти «забезпечен-
ня фундаментальної підготовки фахівців» [1, с. 3], 
що, в свою чергу, зумовлює перегляд змісту, форм 
і методів професійної підготовки спеціалістів, 
у тому числі й учителів. «Насамперед потребує 
вдосконалення їх професійно-педагогічна підго-
товка, зокрема, її конкретизація й наближення до 
майбутньої професійної діяльності» [2, с. 80].

Одним зі шляхів розв’язання зазначеної пробле-
ми є професійне спрямування навчання з усіх дис-
циплін навчального плану, адже, як справедливо 
стверджують О. Набока та С. Чайченко, узагаль-

нюючи наукові праці В. Сластьоніна, «неможливо 
професійно зорієнтувати і повноцінно підготува-
ти студентів до роботи в школі лише на заняттях 
з педагогіки, психології, методики й у процесі пе-
дагогічної практики, якщо всі інші предмети на-
вчального плану дають тільки спеціальні та за-
гальноосвітні знання без урахування специфіки 
професійно-педагогічної діяльності [3, с. 11]. Про-
цес проникнення цілей розвитку людини та інших 
педагогічних ідей в різні науки, види діяльності 
й процеси називається педагогізацією [4].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблему педагогізації навчання процесу актив-
но досліджували Ю. Бабанський, І. Волотівська, 
О. Дубасенюк, І. Зязюн, Л. Максимов, О. Набока, 
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О. Пєхота, О. Савченко, В. Сластьонін, Л. Хомич, 
С. Чайченко та інші вчені. Проте питання про 
особливості професійно спрямованої мовної під-
готовки майбутніх учителів-філологів досі ще не 
знайшли достатнього висвітлення у наукових до-
слідженнях.

Мета статті – окреслити потенційний зміст 
і способи організації професійно орієнтованої 
підготовки майбутніх учителів-філологів на за-
няттях з сучасної української літературної мови.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Реалізація поставленої мети передбачає 
перебудову змісту та технології проведення як 
лекційних, так і практичних занять з цієї нав-
чальної дисципліни.

На лекціях необхідно: 1) об’єднувати в систе-
му логічно пов’язані мовні факти й подавати їх 
укрупненими, завершеними блоками; 2) чітко 
виділяти з необхідного теоретичного матеріалу 
той, який подається вперше; 3) активно залуча-
ти студентів до висвітлення знайомого їм мате-
ріалу; 4) сконцентровувати значну частину на-
вчального матеріалу в таблицях-узагальненнях 
і опорних схемах до теми кожного блоку.

Такий підхід до організації лекційних занять 
дасть можливість швидше подати необхідний 
теоретичний мінімум про ту чи іншу мовну оди-
ницю та вивільнить час для розширення змісту, 
доповнення його певними компонентами прак-
тичного спрямування, зокрема культуромовлен-
нєвим і лінгводидактичним.

Культуромовленнєвий компонент змісту пе-
редбачає формулювання на основі поданого тео-
ретичного матеріалу літературних норм вживан-
ня тієї чи іншої мовної одиниці та ознайомлення 
з типовими випадками їх порушення. Система-
тична робота в цьому напрямі виробить у студен-
та звичку свідомого самоконтролю за власними 
висловлюваннями, а отже сприятиме удоскона-
ленню культури мовлення.

Суть лінгводидактичного компонента змісту 
полягає в методичній інтерпретації наукових 
положень про ту чи іншу одиницю мови. А це 
означає, що кожна лекція з сучасної української 
мови повинна закінчуватися методичним ко-
ментарем, який містить інформацію про обсяг 
знань і перелік умінь учнів з виучуваної теми; 
мотиви відбору найефективніших форм і методів 
опрацювання теми з урахуванням лінгвістичної 
природи виучуваної мовної одиниці; конкретні 
методичні рекомендації щодо засвоєння учнями 
важких моментів теорії і запобігання типовим 
помилкам у аналітико-синтетичній роботі шко-
лярів. Важливо також, щоб до списку рекомен-
дованої з певної теми літератури лектор уводив 
і відповідні параграфи шкільних підручників, 
і найважливіші методичні посібники для вчите-
лів (звичайно, у розумних межах). Систематичне 
впровадження таких форм роботи дає позитив-
ні результати: з одного боку, студенти вчаться 
мислити методично, а з іншого – переконуються 
в необхідності вивчення наукової теорії, більше 
того – засвоюють її усвідомлено.

На практичних заняттях з сучасної літератур-
ної мови, окрім традиційного закріплення та по-
глиблення теоретичного матеріалу, необхідно що-
разу виконувати цілий комплекс різноманітних 
професійно орієнтованих вправ. Особлива роль 

тут відводиться лінгвістичному розбору, який 
є ефективною формою спостереження за мовни-
ми фактами, знаряддям їх пізнання, засобом за-
кріплення лекційного матеріалу та, водночас, 
контролю за рівнем засвоєння необхідного теоре-
тичного мінімуму. Ці ж функції виконує лінгвіс-
тичний розбір і в школі, різницю становить лише 
його обсяг і порівняно невелика кількість достат-
ньо стандартних об’єктів аналізу в шкільній прак-
тиці. Тому з метою максимального наближення 
викладання української мови до потреб школи 
треба домогтися засвоєння студентами, як табли-
ці множення, послідовностей усіх видів лінгвіс-
тичного аналізу та того теоретичного матеріалу, 
який застосовується під час їх здійснення.

На безпосередню підготовку студентів до вико-
нання майбутніх професійних обов’язків спрямо-
вані також завдання на зіставлення теоретичної 
частини шкільного підручника з навчальним по-
сібником для студентів, аналіз шкільного дидак-
тичного матеріалу, виконання окремих вправ зі 
шкільних підручників, пошуки чи самостійне скла-
дання оригінальних цікавих і корисних завдань.

Виконання зазначених форм роботи дозво-
ляє, не знижуючи вимог до власне теоретичної 
підготовки студентів, активно формувати необ-
хідні майбутнім учителям навички та професій-
ні уміння й разом з тим урізноманітнює роботу, 
робить її більш цілеспрямованою та жвавою.

Однак практична спрямованість у викладан-
ні української мови на практичних заняттях не 
повинна обмежуватися лише формуванням вузь-
копрофесійних умінь. Важливими моментами 
у підготовці кваліфікованих спеціалістів будь-
якої професії є удосконалення культури мовлен-
ня та вироблення стійких правописних і комуні-
кативних навичок.

Реалізація кожного з цих практично орієн-
тованих компонентів змісту мовної підготовки 
досягається виконанням певних видів завдань. 
Так, основними засобами удосконалення у сту-
дентів культуромовленнєвих умінь (тобто вмінь 
правильно вживати ту чи іншу мовну одиницю) 
є завдання типу: відредагуйте словосполучення 
чи речення; знайдіть серед запропонованих ви-
словлювань ті, які не відповідають літературним 
нормам, з’ясуйте характер помилки; розкрийте 
дужки, поставте вміщене в них слово в потрібній 
формі; складіть із запропонованих слів словоспо-
лучення (речення) і под.

З метою усвідомленого засвоєння майбутні-
ми вчителями орфографічних і пунктуаційних 
правил та вироблення в них стійких правопис-
них навичок у структуру практичного заняття 
обов’язково треба вводити з’ясування лінгвіс-
тичної природи того правила, в основі якого ле-
жить виучуваний теоретичний матеріал, а також 
вправлення у застосуванні цього та інших право-
писних правил.

Комунікативна підготовка майбутнього вчи-
теля передбачає удосконалення умінь сприйма-
ти, відтворювати та створювати власні тексти 
різних типів і стилів, висловлюватись точно, чіт-
ко, доречно й переконливо. На вироблення ко-
мунікативних умінь спрямовані завдання типу: 
скласти науковий текст-розповідь про певну мов-
ну одиницю чи мовне явище; у формі тексту-мір-
кування довести певну думку; здійснити аналіз 
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одиниці мови у формі тексту-опису; скласти лінг-
вістичну казку про засвоюваний теоретичний 
матеріал; написати твір-мініатюру з використан-
ням виучуваних одиниць; перевірити, проаналі-
зувати чи відредагувати учнівські твори й т.ін. 
Велике значення у формуванні комунікативних 
умінь мають мовні взірці, тобто тексти, які ха-
рактеризуються смисловою та формальною до-
вершеністю. Такі тексти-взірці використовують-
ся як матеріал для комплексної роботи.

Опрацьовуючи заздалегідь план-конспект 
практичного заняття, важливо реалізацію всіх 
практично орієнтованих компонентів змісту мов-
ної освіти (лінгводидактичного, культурно-мов-

леннєвого, правописного та комунікативного) 
спланувати не розрізненими, а органічно поєд-
наними частинами однієї будови, фундаментом 
якої є власне лінгвістичний компонент мовної 
підготовки, тобто теоретичні відомості про виучу-
вану одиницю мови.

Висновки. Оптимізація професійно спря-
мованої мовної підготовки майбутніх учителів-
філологів дасть можливість докорінно піднести 
рівень їхніх знань, умінь і навичок, сприятиме 
підготовці кваліфікованих спеціалістів, здатних 
належним чином користуватися рідною мовою 
в найрізноманітніших життєвих ситуаціях і пе-
редати свої знання учням.
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СТІЙКІСТЬ ЯК ПРОЯВ ВІДНОСНОЇ ЗАВЕРШЕНОСТІ СЕМІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, 
ЩО ПРОТІКАЮТЬ У ІДІОМАТИЧНИХ ІНТЕНСИФІКАТОРАХ

Анотація. Досліджено теоретичні питання самостійності структури і значення ідіоматичних інтенсифі-
каторів. На основі прикладів були розглянуті проблеми нарізнооформленості, стійкості та вклинювань. 
За допомогою цих трьох явищ, можна зробити висновок, що головною семантичною характеристикою іді-
оматичних інтенсифікаторів є їх інтенсивність. Категорія інтенсивності позначає наближену кількісну 
оцінку якості і є приватним проявом категорії кількості, а саме тієї її сторони, що характеризується як не-
визначена кількість. Інтенсивність є кількісна міра оцінки якості, мірою експлікативності та показником 
змісту комунікації. Для вираження інтенсивності у мові використовуються різноманітні засоби, що пред-
ставляють такі рівнетвірні дисципліни, як фонетика, морфологія, лексикологія й синтаксис. Особливе 
місце у дослідженнях, присвячених засобам вираження категорії інтенсивності, приділяється вивченню 
лексичних засобів інтенсифікації, тому що саме цей рівень мови охоплює найбільшу кількість одиниць. 
Нарешті, є ряд досліджень присвячений фразеологічному способу посилення. Переважна більшість ідіо-
матичних інтенсифікаторів демонструє обмеження на утворення варіантів або стійкість лексичного скла-
ду. Варіанти виявлені лише в деяких ідіоматичних інтенсифікаторах. Головним аспектом розвитку ідіо-
матичних інтенсифікаторів як ідіоматичного знака є прагматичний аспект, матеріальним вираженням 
якого у ідіоматичної конфігурації є сукупна іллокутивна сила контексту ідіоматичного інтенсифікатора.
Ключові слова: ідіоматичний інтенсифікатор, фразеологічна одиниця, експресивність, інтенсивність, 
трансформація.
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PERSISTENCE AS AN EXPRESSION OF COMPLETENESS SEMIOLOGICAL PROCESSES 
THAT TAKE PLACE IN IDIOMATIC INTENSIFIERS

Summary. The theoretical aspects of separate structure and meaning of idiomatic intensifiers were investi-
gated in this article. Special structure of syntax, persistence and wedging were considered basing itself on the 
examples. Using these three phenomena we can infer that the main semantic characteristic of idiomatic inten-
sifiers is intensity. The category of intensity indicates an approximate quantitative assessment of quality and it 
is a private manifestation of the quantity category, in particular of that in its side, which is characterized as an 
indefinite quantity. Intensity is a quantitative measure of quality assessment, a measure of explicitness, and an 
indicator of the content of communication. There are a lot of various means that are used to express intensity in 
language, representing such level-playing disciplines as phonetics, morphology, lexicology, and syntax. A special 
place in the exploration of these phenomena is devoted to the means of expressing the category of intensity, and 
it is given to the consideration of lexical means of intensification, because it is this level of language that covers 
the largest number of units. Finally, there are a number of studies devoted to phraseological amplification.  
The conception of stability of a phraseological idiomatic unit is the basis of the phraseological theory of Kunin, 
who considered it as a complex phenomenon, which includes five micro-levels and these levels together give a 
general measure of the stability of a phraseological unit: stability of using these phraseological units; stability at 
the structural-semantic level; stability of completely or partially reconsiderated value; stability of lexical compo-
sition; syntactic stability. The vast majority of idiomatic intensifiers exhibit limitations on variant formation or 
lexical stability. The variants are found only in some idiomatic intensifiers. The main aspect of the development 
of idiomatic intensifiers as an idiomatic sign is the pragmatic aspect, the material expression of which in the 
idiomatic configuration is the aggregate illocutionary power of the context of the idiomatic intensifier.
Keywords: idiomatic intensifier, phraseological unit, expressivness, intensity, transformation.

Постановка проблеми. На сьогоднішній 
день у лінгвістиці відсутня концептуаль-

на єдність у використанні терміну інтенсивність. 
Відправним положенням більшості робіт з даної 
проблеми є співвіднесеність поняття інтенсив-
ності з поняттям кількості. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Питання використання і формування ідіоматичних 
інтенсифікаторів в освітньому процесі досліджені 
у працях Ю. Фещенко, Ю. Стефанишин, Н. Зубець. 
Особливості використання ідіоматичних інтенсифі-
каторів охарактеризовано О. Татаровською, О. Та-
раненко, В. Віденовим, Л. Скворцовим.

Ідея кількісних градацій підкреслюється 
І.І. Сущинським, який визначає посилення – як 
семантичну категорію, що відбиває певну час-
тину об’єктивно існуючих кількісних градацій. 
Категорія інтенсивності позначає наближену 
кількісну оцінку якості і є приватним проявом 
категорії кількості, а саме тієї її сторони, що ха-
рактеризується як недискретна (невизначена) 
кількість. І.І. Туранський визначає категорію 
інтенсивності як семантичну категорію, в основі 
якої лежить поняття градації кількості в широ-
кому сенсі цього слова. Інтенсивність є кількіс-
на міра оцінки якості, мірою експлікативності 



«Молодий вчений» • № 3.1 (79.1) • березень, 2020 р. 84
та показником змісту комунікації [1, c. 7]. У всіх 
випадках мова йде про міру кількості. Е. Сепір 
підкреслює первинність інтенсивності як кате-
горії, що виражає приблизну кількість, оскільки 
градуювання як психологічний процес передує 
виміру і рахуванню [2, c. 43].

Виокремлення мети та основних засад до-
слідження. Питання використання ідіоматичних 
інтенсифікаторів є недостатньо введеним в лексич-
ну та граматичну сферу спілкування. Метою даної 
статті є з’ясувати вираження інтенсифікації за до-
помогою ідіом та фразеологічних одиниць.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Виходячи з того, що експресивність є ознакою, 
властивістю тексту, а інтенсивність – ознакою 
ознаки, його характеристикою, І.І. Туранський 
доходить висновку про те, що між цими поняття-
ми існують не інклюзивні, не причинно-наслід-
кові, а інгерентні відносини. Оскільки в природі 
будь-який предмет характеризується розмірами 
і, оскільки не існує якості поза кількістю, так 
і в мовленнєвій діяльності експресивність – це 
якісна сторона мовлення, а інтенсивність – кіль-
кісна характеристика якості, тобто експресив-
ності. Про наявність експресивності неможливо 
говорити без звернення до її кількісних характе-
ристик, тобто інтенсивності. У своїй сукупності 
і сам факт експресивності і її кількісні характе-
ристики (тобто інтенсивність) створюють певний 
прагматичний ефект [1, c. 20].

Для вираження інтенсивності у мові викорис-
товуються різноманітні засоби, що представляють 
такі рівнетвірні дисципліни, як фонетика, морфо-
логія, лексикологія й синтаксис. Особливе місце 
у дослідженнях, присвячених засобам вираження 
категорії інтенсивності, приділяється вивченню 
лексичних засобів інтенсифікації, тому що саме 
цей рівень мови охоплює найбільшу кількість 
одиниць Нарешті, є ряд досліджень присвячений 
фразеологічному способу посилення.

Поняття стійкості фразеологічної ідіома-
тичної одиниці є основою фразеологічної теорії 
О.В. Куніна, який розглядав її як комплексне 
явище, що включає п'ять мікрорівнів і, які дають 
разом загальний показник стійкості фразеоло-
гічної одиниці: стійкість вживання; стійкість на 
структурно-семантичному рівні; стійкість цілком 
або частково переосмисленого значення; стій-
кість лексичного складу; синтаксична стійкість. 
Таким чином, «фразеологічна стійкість – це об-
сяг інваріантості, властивий різним аспектам 
фразеологічної одиниці, який обумовлює їх від-
творюваність у готовому вигляді і тотожність при 
всіх узуальних і оказіональних змінах» [3, c. 46].

А.Н. Баранов і Д.О. Добровольський під стійкіс-
тю розуміють фіксованість в узусі словосполучення, 
його узуалізацію [4]. У стійкості вони виділяють 
структурний аспект і аспект узуальний. Перший 
характеризує вираз з погляду його внутрішньої 
будови (обмеження на трансформації, дефектність 
парадигми тощо). Узуальний аспект відноситься до 
сприйняття виразу мовним соціумом – до відчуття 
частої повторюваності виразу в мовленні різних 
носіїв мови. На думку А.Н. Баранова і Д.О. Добро-
вольського, стійкість можна представити у вигляді 
таких окремих параметрів, як: обмеження на утво-
рення варіантів; регулярність vs. дефектність пара-
дигми; наявність vs. відсутність синтаксичної про-

никності. Розглянемо застосування кожного з цих 
параметрів при аналізі стійкості ідіоматичних ін-
тенсифікаторів і спробуємо вивести загальний по-
казник стійкості, що у свою чергу, впливає на фор-
мування знакової надлишковості – необхідної для 
мовного знака характеристики.

Абсолютна більшість ідіоматичних інтенси-
фікаторів демонструє обмеження на утворення 
варіантів або стійкість лексичного складу. Варі-
анти виявлені лише в деяких ідіоматичних ін-
тенсифікаторах, наприклад: like a clock, like one 
о 'clock або like clockwork – охоче, точно, пункту-
ально, дуже швидко; I’ll eat ту hat або I'll eat ту 
boots – голову даю на відсікання, як пити дати...;  
like a house on fire або like a house a fire – дуже 
швидко. Наприклад:

1. The Harlan girl was talking like a house 
afire, and I think she was telling me the truth [5].

2. And I'll bet you'll learn Italian like a house 
on fire [6].

3. "Toads are valuable animals", answers Jane. 
"They eat the snails like one o'clock" [6].

4. He would have tortured my poor toes ... 
and made them move like clockwork in musical 
obedience [7].

5. That date was written with a fountain pen or 
I'll eat my boots [6].

6. If it wasn't your brother who stole it, I'll eat 
my hat [7].

Фразеологічні ідіоматичні інтенсифікатори 
обмежені не лише в утворенні варіантів, а також 
і в межах своєї парадигмі (морфологічна стійкість 
за О.В. Куніним). Будь-який ідіоматичний інтен-
сифікатор є обмеженим у морфологічному відно-
шенні у порівнянні з його компонентами, взяти-
ми як окремі змінювані слова. Так, для іменних 
компонентів ідіоматичних інтенсифікаторів ти-
повою є заборона на регулярне утворення числа. 
Семіотичні умови вихідної ситуації, зафіксова-
ні у внутрішній формі, а отже, і в значенні цих 
ідіоматичних інтенсифікаторів, не допускають 
інтерпретацію форми множини. Відсутність мно-
жини (I’l leatmyhats, likehells, likelightningабо 
likeshots) є наслідком семантичної стійкості да-
них ідіоматичних інтенсифікаторів.

Вільні словосполучення допускають прове-
дення різних синтаксичних трансформацій, що 
видозмінюють їх синтаксичну форму або оточен-
ня. До числа таких трансформацій відносяться, 
наприклад, введення додатку до іменника, вве-
дення заперечення в дієслівне словосполучення, 
утворення підрядного означального речення до 
одного з компонентів словосполучення, утворен-
ня пасиву. Ідіоматичні інтенсифікатори виявля-
ються непрозорими для цих трансформацій. Для 
фразеологічних ідіоматичних інтенсифікаторів 
є характерним високий ступінь синтаксичної 
стійкості, що виявляється у стабільному порядку 
компонентів фразеологізму. Однак при аналізі 
прикладів були виявлені випадки дистантно-
го розташування компонентів фразеологічного 
ідіоматичного інтенсифікатора. У подібних при-
кладах такі випадки обмежуються лише оказі-
ональними вклинюваннями, що, у свою чергу, 
є основним показником нарізнооформленості 
фразеологічного ідіоматичного інтенсифікатора.

До основних оказіональних показників наріз-
нооформленості фразеологічних одиниць відно-
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сяться три типи структурно-семантичних пере-
творень: вклинювання, заміна і розрив. У ході 
аналізу прикладів з ідіоматичним інтенсифіка-
тором нам вдалося виявити декілька випадків 
вклинювання. На думку О.В. Куніна, вклиню-
вання є найважливішим показником нарізно-
оформленості фразеологічних одиниць, оскільки 
воно підкреслює здатність деяких з компонен-
тів вступати у синтаксичні відносини з різними 
змінними елементами.

Розглянемо приклади:
1. "Evelyn and Dandy were going round in 

perfect harmony, the pony's little legs going like 
oiled clockwork" [7].

2. "At it they went like five hundred houses on 
fire" [5].

3. "It was as late as all hell" [6].
Вклинювання таких компонентів, як oiledу 

ідіоматичних інтенсифікаторах like clockwork; 
five hundred housesу ідіоматичних інтенсифіка-
торах like a house on fire, allу ідіоматичних інтен-
сифікаторах ashell показує, що компоненти іді-
оматичного інтенсифікатора «є словами, які не 
втратили своїх лексичних значень, що актуалі-
зуються в мові шляхом сполучення зі змінними 
елементами» [3, c. 73]. Якщо вираз з будь-яких 
причин вже став одиницею словника, він набу-
ває тенденції поводитися як єдине ціле, що не 
допускає поелементної обробки. 

А.Н. Баранов і Д.О. Добровольський вважають 
більш ощадливим зберігати ці вирази як цільні 
сутності, як одиниці лексикону, не породжуючи 
їх щоразу в процесі комунікації [4]. У цьому твер-
дженні досить ясно проглядається те загальне, що 
поєднує його з відомим визначенням нерегуляр-
ності у фразеології, запропонованим А.Д. Райх-
штейном: «Нерегулярність розуміється як від-
сутність правила, за яким міг би породжуватися 
і перетворюватися ряд мовних одиниць однотип-
ного змісту і однотипної структури». Нерегуляр-
ністю, насамперед, характеризується модель за 
якою утворені ІІ. Модель, за якою утворені такі ІІ,  
як: like the devil, like hell, like shot, like old boots, 
as anything тощо, являє собою модель неповного 

компаративного звороту з союзами like і as. Ця мо-
дель хоча і регулярна, але на відміну від моделі, 
що породжує вільні сполучення слів, діє на пев-
ному узуально-обмеженому матеріалі і не може 
служити правилом для вільного утворення нових 
ідіоматичних інтенсифікаторів.

Однак значимість вищерозглянутих вкли-
нювань для нашого дослідження не обмежуєть-
ся проблемами нарізнооформленості і стійкості. 
Також вартою уваги є семантика вклинювань. 
Всі три приклади демонструють явне посилен-
ня головної семантичної характеристики ідіо-
матичних інтенсифікаторів – їх інтенсивності. У 
першому прикладі бездоганність гармонії пере-
дається порівнянням не просто з годинниковим 
механізмом, а зі змазаним, тобто таким, що во-
лодіє ще більш високим ступенем властивості.  
В другому прикладі зростання інтенсивності до-
сягається введенням кількісної оцінки: горить не 
один будинок, а цілих п’ятсот. Нарешті, в третьо-
му прикладі інтенсивність зростає в результаті 
введення квантора все загальності all: не просто 
пекло, а все, цілком. Це – класичні способи збіль-
шення інтенсивності. 

Статусні характеристики ідіоматичних інтен-
сифікаторів сприяють саме таким вклинюван-
ням, що семантично узгоджуються з прототипом. 
Таким чином, є всі підстави вважати, що функці-
онально-прагматична домінанта ідіоматичного 
інтенсифікатора полягає в їх призначенні як за-
собу іллокутивної семантики.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Підводячи підсумок варто підкресли-
ти: по-перше, ідіоматичні інтенсифікатори у сво-
єму розвитку досягають четвертого, заключного 
ступеня розвитку, на якому вони мають параме-
три, близькі до параметрів мовного знака, тобто 
мають досить самостійні структуру і значення. 
По-друге, головним, на нашу думку, аспектом 
розвитку ідіоматичних інтенсифікаторів як ідіо-
матичного знака є прагматичний аспект, мате-
ріальним вираженням якого у ідіоматичної кон-
фігурації є сукупна іллокутивна сила контексту 
ідіоматичного інтенсифікатора.

Список літератури:
1. Туранский И.И. Семантическая категория интенсивности в английском языке. Москва : Высшая школа, 1990. 172 с.
2. Сепир Э. Градирование. Семантические исследования. Новое в зарубежной лингвистике. Москва : Про-

гресс, 1985. Том 16. С. 43–78.
3. Кунин А. В. Английская фразеология (теоретический курс). Москва : Высшая школа, 1970. 344 с.
4. Баранов А. Н., Добровольский Д. О. Идиоматичность и идиомы. Вопросы языкознания. 1996. № 5. С. 51–64.
5. Thomas J. Watson T.J., Petre P. Father Son and Co.: My Life at IBM and Beyond. New York : Bantam Books, 1990. 468 p.
6. Priestley J.B. Three Men in New Suits. New York : International Publishers, Co., 1975. 170 p.
7. Shakespeare W. The Rape of Lucrece. The Sonnets and Narrative Poems / W. Shakespeare. London : David 

Campbell Publishers Ltd., 1992, pp. 131–197.

References:
1. Turanskyi, I.I. (1990). Semanticheskaya katehoriya intensivnosti v anhliiskom yazyke [Semantic category of 

intensity in English]. Moscow : Vysshaia shkola, 172 p. (in Russian)
2. Sepir, E. (1985). Gradirovanie. Semanticheskie issledovaniya [Grading. Semantic research]. New in Foreign 

Linguistics. Moscow : Vysshaia shkola, vol. 16, pp. 43–78. (in Russian)
3. Kunin, A.V. (1970). Anhliiskaya frazeolohiya (teoreticheskii kurs) [English Phraseology (theoretical course)]. 

Moscow : Vysshaia shkola, 344 p. (in Russian)
4. Baranov, A.N., & Dobrovolskyi, D. (1996). Idiomatichnost I idiomy [Idiomatick and idioms]. Questions of Philology, 

no. 5, pp. 51–64. (in Russian)
5. Thomas, J., Watson, T.J., & Petre, P. (1990). Father Son and Co.: My Life at IBM and Beyond. New York: Bantam Books, 468 p. 
6. Priestley, J.B. (1975). Three Men in New Suits. New York: International Publishers, Co., 170 p.
7. Shakespeare, W. (1992). The Rape of Lucrece. The Sonnets and Narrative Poems. London: David Campbell 

Publishers Ltd., pp. 131–197. 



«Молодий вчений» • № 3.1 (79.1) • березень, 2020 р. 86

© Яковенко Т.В., 2020

DOI: https://doi.org//10.32839/2304-5809/2020-79.1-22
УДК 821.161.2.09Луків

Яковенко Т.В.
Комунальний заклад вищої освіти

 «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж»

«ПРИЙДУ НА СПОВІДЬ ДО ДНІПРА...»  
(ХУДОЖНІЙ ВСЕСВІТ МИКОЛИ ЛУКОВА)

Анотація. У статті аналізується вживання поетикальних засобів у поезії Миколи Лукова в аспекті її ідей-
но-тематичної багатогранності та унікального народно-поетичного художнього мислення поета. Відзнача-
ється афористичність і предметність поетики, милозвучність та лаконічність мовної фактури поезій автора.  
Видатний український поет, наш земляк – подолянин Микола Луків ввійшов у літературу на початку  
70-х років і своєю поетикою дуже близький до поетики українського шістдесятництва. Як і українські шіст-
десятники, Микола Луків відзначається у своїй поезії філософською мудрістю і, сказати б навіть, вродже-
ною святістю ставлення до моральних основ українського народу. Поетика Миколи Лукова значною мірою 
визначається його життям. Для нас, подолян, його поезія особливо близька, адже вона у своїй тематичній 
та образній суті є найправдивішим відображенням найтонших емоцій та почувань людей нашого краю.  
Совість і справедливість – ось творче кредо поета. І тому з кожним роком його поезія стає все актуальнішою.
Ключові слова: поетика, фольклор, пісня, поезія, вірш. 
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«I WILL COME TO CONFESSION TO THE DNIEPER...»  
(ART WORLD OF MYKOLA LUKOV)

Summary. Mykola Lukiv is one of the most famous and written poets of modern Ukraine, author of thirty 
poetry books, laureate of many international and all-Ukrainian literary and artistic awards, Honored Artist 
of Ukraine, editor-in-chief of the Dnipro magazine for many years. His songs have become, in fact, folk, deeply 
rooted in the soil of our culture. Mykola Lukov's work is marked by an invisible but extremely profound pathos, 
which, combined with the considerable influence of folklore, distinguishes him from among his many contempo-
raries. The creativity of the writer at the scientific level is still little explored. The well-known work of Vladimir 
Chuiko is well known. Now Mykola Lukiv is Honored Artist of Ukraine, Academician of the Ukrainian Ecolog-
ical Academy of Sciences, author of about thirty poetry collections. The article analyzes the use of poetic means 
in the poetry of Nikolai Lukov in the aspect of its ideological-thematic versatility and unique folk-poetic artistic 
thinking of the poet. The aphoristic and objectivity of poetics, the sympathy and conciseness of the linguistic 
texture of the poetry of the author are noted. A prominent Ukrainian poet, our fellow countryman, Mykola 
Lukiv, a peasant, entered the literature in the early 70's and is very close to the poetics of Ukrainian sixtieth 
in his poetics. Like the Ukrainian Sixties, Mykola Lukiv is distinguished in his poetry by the philosophical 
wisdom and, to say the least, by the innate holiness of the moral foundations of the Ukrainian people. Mykola 
Lukov’s poetics is largely determined by his life. For us, Podolians, his poetry is especially close, because it is 
in its thematic and figurative essence is the truest reflection of the subtle emotions and feelings of people of our 
region. Conscience and justice are the poet's creative credo. That is why every year his poetry becomes more 
relevant. The nationwide recognition of Mykola Lukov’s poetic work, which has become a folklore acquisition, 
their unprecedented popularity is the most eloquent testimony to the eternity of his poetry, because in the art 
world there is nothing stronger and more reliable than folk love.
Keywords: poetics, melodism, songs, poetry, poesy.

Постановка проблеми. Микола Луків – 
один з найвідоміших і найпісенніших по-

етів сучасної України, автор тридцяти поетичних 
книжок, лауреат багатьох міжнародних та всеу-
країнських літературно-мистецьких премій, за-
служений діяч мистецтв України, багаторічний 
головний редактор журналу «Дніпро». Його пі-
сенні твори стали, по суті, народними, глибоко 
вкорінилися в ґрунт нашої культури. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Творчість письменника на науковому рівні поки 
що мало досліджена. Відома ґрунтовна робота 
Володимира Чуйка [1, с. 8] «Потрібним бути рід-
ному народу», критичні публікації в періодичних 
музичних і літературних виданнях. Його вірші 
поклали на музику Анатолій Горчинський, Олек-
сандр Морозов, Олександр Білаш, Леонід Попер-
нацький, Микола Свидюк, Анатолій Матвійчук, 

Олександр Бурмицький, Олег Марцинківський, 
Микола Збарацький, Анатолій Сердюк, Анато-
лій Лаврінчук, Анатолій Кобзар та багато інших. 
Як запевняє поет, він не складає пісень – пише 
тільки вірші: «Я – просто поет. Спеціально так 
званих текстів для пісень я не пишу. І на замов-
лення не пишу. Композитори читають мої публі-
кації, щось в них знаходять, і з'являється те диво, 
яке називається піснею» [1, с. 4]. 

Мета статті. Проаналізувати поетичні твори 
Миколи Лукова з точки зору використання ав-
тором засобів поетики й мелодійності. Досліди-
ти поетику митця в аспекті її ідейно-тематичної 
багатогранності та унікального художнього мис-
лення поета.

Виклад основного матеріалу. Творчість 
Миколи Лукова позначена невидимим, але над-
звичайно глибоким пафосом, що, у поєднанні із 
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значним впливом фольклору, виокремлює його 
з-посеред багатьох інших його сучасників. Ще 
у 1986 році в передмові до збірки поезій Миколи 
Лукова «Поезії» видатний поет-шістдесятник Бо-
рис Олійник сказав про нього: «Микола Луків – 
один із найпопулярніших поетів сучасної Укра-
їни. У багатій поліфонії сучасної української 
поезії голос цього митця звучить по-особливому 
зворушливо, чисто й виразно. Гостре відчуття 
часу, вміння доступно й художньо переконливо 
говорити про найголовніше, найсокровенніше, 
свідома орієнтація на випробувану й перевірену 
віками народну етику й мораль, конкретна жит-
тєва основа й пісенний лад багатьох його творів 
принесли поетові заслужене визнання й завою-
вали гідне місце під читацьким сонцем. Кращі 
поезії Миколи Лукова стали хрестоматійними. 
Пісні, написані на його слова, звучать не тільки 
по всій Україні, їх можна почути скрізь, де жи-
вуть наші земляки, – від краян слов’янського сві-
ту до Канади, США й Австралії» [2, с. 7].

Нині Микола Луків – заслужений діяч мис-
тецтв України, академік Української екологічної 
академії наук автор близько тридцяти поетичних 
збірок, серед яких найвідоміші – «Ріка» (1973), 
«Шлях» (1976), «Політ» (1979), «Весняні дощі» 
(1081), «Отча земля» (1983), «Кущ осінньої калини» 
(1985), «Поезії» (1986), «Право на пам’ять» (1987), 
«Стрибок з парашутом» (1990), «Мелодії для ма-
тері і коханої» (1991), «Росте черешня в мами на 
городі» (1994), «Не повертайтесь на круги своя» 
(1998), «Сади цвітуть під небесами» (1998), «Бала-
да про брата» (2005), «Моя Україна» (2007), «Росте 
черешня в мами на городі» (2015) та ін. 

Очолюючи понад двадцять років всеукраїн-
ський літературно-художній та суспільно-полі-
тичний журнал «Дніпро», Микола Луків на його 
сторінках благословив творчий шлях десятків 
молодих авторів, які нині стали справжньою 
окрасою сучасної вітчизняної літератури. 

Біографічний метод дослідження у даному ви-
падку дуже доречний. Народився поет 1949 року 
у селі Куманівцях Хмільницького району на Він-
ниччині, найперші художні образи та поетичні 
ритми відобразилися на папері ще на шкільній 
лаві, поетичний хист розвинувся під час навчан-
ня у Немирівському педагогічному училищі іме-
ні Марка Вовчка. Вже найранніші поезії зразу 
засвідчили яскраве обдарування юнака, його 
єдність з рідною землею, її народом та історією. 
Вірші молодого на перший погляд ніби прості, 
безхитрісні, але разом з тим у них чаїться така 
глибока таїна художньої правди, щирості і лю-
бові, що вони полонять, заворожують і хвилюють 
й через десятки літ. 

Образ рідного подільського села переростає 
у творчості Миколи Лукова у образ України – 
всеохоплюючий, найголовніший у його поетиці. 
Неможливо абстрагувати її від теми Вітчизни, 
що виражається у багатстві неповторних ху-
дожніх модифікацій: образності, ритміці, інто-
наційних структурах вірша. І хоч поет свідомо 
й послідовно уникає пафосних слів, кожна його 
пронизлива замальовка, кожен роздум чи про-
сто лірична емоція дихає хвилюючим почуттям 
відданості рідному краєві. Філософічність мис-
лення у поєднанні з неповторним авторським 
світобаченням, відчуттям краси людської душі 

відзначають вірші «Сади цвітуть під небесами», 
«Повний місяць за вікнами хати», «Нахилилась 
над водою гілка», «Досвітня птаха мене збуди-
ла», «Пригасле вогнище в долині», «Перецвітуть 
у липні картоплі», «Рожева пелюстко з далекого 
саду», «Цілу ніч цвіркун сюрчить у домі», «Осін-
ній день у золотій печалі». Біблійною простотою 
і мудрістю відлунюють у серці рядки:

Через поле стежка до села,
А навколо – океан пшениці.
Добре йти з думками наодинці
У краю, де молодість пройшла,
Слухати перешуми зела, 
Щебету пташиному радіти.
Ні за чим на світі не жаліти
І не мати ні до кого зла.
Жити просто, як живе бджола,
Що кружля невтомно над квітками,
Добувати хліб і сіль трудами
Й розуміти, що думки й діла
Мають бути із добром у згоді,

(«Як усе прекрасне у природі») [3, c. 253].
Зауважу, що сучасна літературна критика 

традиційно відносить Миколу Лукова до поетів 
ліриків і поетів-піснярів, у його творчому на-
бутку чимало гнівних звинувачень та інвектив, 
які, хоч і писані впродовж усього творчого шляху 
митця, звучать напрочуд актуально:

Все продається і купляється –
Од президентів до повій.
Немов минуле повертається
В краї розтерзаних надій.
Верткі пронози возвишаються 
На темноті й нужді людській.
І за лаштунками лишаються 
Координатори подій

(«Все продається і купляється») [3, c. 83].
Коли «вмирає і пісня, і мова, А як же без мови 

та пісні?», а предтечі мовчать – ані слова на ли-
ховісні речі поета, поет мусить сам стати проро-
ком, щоб будити совість і заснулий розум у своїх 
співвітчизників.

Приглянься до облич, що мерехтять
На голубому тлі телеекранів:
Чи риси їх тобі не воскресять
Катів твоїх колишніх і тиранів?
Чи серед тих, кому довірив ти
Свою судьбу у нелегку годину,
Нема таких, що люто, як хорти,
Готові розтерзати Україну?
(«Приглянься до облич, що мерехтять») [3, c. 79].
Василь Яременко згадує: «І тут ми зустріча-

ємося уже з поетом-громадянином, багатим ду-
шею і сповненим завзяття бути корисним своєму 
народу». На захист народу, в якого підступно 
забрали ідеали (ідеологію), підрубали родове 
коріння (позбавили національності), розікрали 
надбані пращурами, прадідами і дідами наши-
ми багатства, грабують надра та приватизовують 
і перепродують те, що дано Богом для україн-
ського народу і тільки йому належного, намага-
ються перетворити Божий дар – землю в товар, 
якого всілякі покидьки не виробляли і ніколи 
не обробляли, підступом присвоїли право розпо-
ряджатися тим, що їм не належить, – інвективи 
поета Лукова, і набувають вони публіцистичної, 
ідеологічної, політичної гостроти. Він не називає 
поіменно тих, хто щоденно із телеекранів наса-
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джує брехню, демагогію, підступність, але ми їх 
знаємо вже настільки добре, що при появі їхній 
у телепросторі миттєво вимикаємо телевізор. 
Жорстокий і несправедливий світ – першопричи-
на філософії поета. Його філософське credo – не 
убити, зрадити, купити, нажити дармовий ба-
риш, а щоб словом рідним:

Будить добро понад Дніпром
І не дозволить на руїну
Перетворити Україну. [3, c. 253].
Дніпро – один з найулюбленіших образів по-

ета. Дніпро Славутич у Миколи Лукова – найпо-
тужніший, найбагатоплановіший символ Укра-
їни, Звідси – багатоаспектність його художніх 
інтерпретацій та смислової експресії. В ліриці 
Миколи Лукова немає особистого – найінтимні-
ші почуття поета дивовижним чином набувають 
соціальної значущості, потужного художнього 
узагальнення, стають оспівуванням не просто 
краси рідної землі, а й вираженням високої ідеї 
духовності українського народу («Я вірю в народ, 
що живе на Дніпрі, У сили його нездоланні» на-
голошує поет [3, c. 33].

Про вічність і незнищенність дніпровської 
краси і сили, тісний зв’язок минулого України 
з її майбутнім йдеться у вірші «Тиха осіння пора» 
(«В древній задумі гора / В небо зведеться билин-
не, І понад плесом Дніпра / Чайка у вічність поли-
не» [4, c. 34]. Дніпро у Миколи Лукова – не тільки 
символ вічності нашого народу, а й символ його 
краси і сили, незнищенної космічної величі.

Поїзди прокричать і затихнуть,
М’яко вляжеться ніч у степах.
Як дитина, засне Україна
У садах, у зірках, в колосках.
буде тихо на серці і в слові,
Срібно буде од місячних злив,
будуть діти рости із любові,
Як діди і батьки їх росли.
А зірки вибухатимуть в простір,
І летітимуть в світ літаки,
І тектиме Дніпро у віки
Величаво й могутньо, як досі 
(«Поїзди прокричать і затихнуть») [3, c. 245].
«Я тільки мить в твоїй судьбі / І в долі Укра-

їни» скаже поет у вірші «Прийду на сповідь до 
Дніпра» [3, c. 245], і це не сприйметься ані пафос-
но, ані декларативно. 

Ще одна тема, котра наскрізно освячує поезію 
Миколи Лукова і звучить, що не раз відзнача-
ли дослідники і шанувальники творчості поета, 
це – тема Другої світової війни. Вірші Миколи 
Лукова звучали навіть з найвищих трибун Євро-
пи. Зокрема у своєму виступі на сесії Парламент-
ської асамблеї Ради Європи віце-президент цієї 
авторитетної міжнародної організації поет-ака-
демік Борис Олійник, відзначаючи неоціненний 
і, на жаль, недооцінений європейським співтова-
риством внесок України в розгром гітлерівського 
фашизму і величезні втрати, яких зазнав наш 
народ в роки Другої світової війни, процитував 
вірш Миколи Лукова «День Перемоги». Присут-
ніх у залі парламентаріїв буквально приголо-
мшили рефренові рядки процитованого вірша:

Половина села гуляє,
Половина в землі лежить.
Цей вірш варто процитувати повністю, адже 

він – квінтесенція поетики Миколи Лукова, один 

з найяскравіших зразків його неповторної по-
етичної палітри та його естетичних принципів, 
а саме: фольклорність, символізм, емоційна на-
сиченість образного мислення, що проявляється 
у вмінні передати через нібито буденні образи ту 
величезну душевну напругу, у якій злилися во-
єдино радість і трагедія нашого народу, оту, що 
тільки й можна передати поезією.

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ
Радіола у клубі грає,
У танку і старі й малі.
Половина села гуляє,
Половина лежить в землі. 
Вітер Вічний вогонь гойдає.
І речаль. І пісні. І сміх.
Всіх полеглих ніхто не знає.
Поминають – усіх.
Перемога ціни не має.
Різні долі. Вона – одна.
Але час таки віддаляє
Рідні лиця та імена.
Покоління нове зростає.
Мирна й чиста над низ блакить.
Половина села гуляє,
Половина в землі лежить [3, c. 224].
Війну Микола Луків зображує крізь призму 

особистих страждань.. Батько поета пройшов ві-
йну від першого до останнього дня, був контуже-
ний, звідав пекло фашистських концтаборів. Об-
раз батька, який «рідко співав, говорив небагато, / 
Спочивав від роботи хіба що на свято» [2, c. 54],  
несказанно прикрасивши своїм «неповторно-
журливим» голосом життєвий ранок майбутнього 
поета («І коли пережите берусь оглядати, / Неба-
гато хорошого можу згадати. / Та щоразу зринає 
у пам’яті в мене / Повоєнне дитинство, голодне 
й злиденне. / І над ним тихим леготом пісня ви-
тає, / Хоч давно уже батька на світі немає» [2, c. 51],  
постає у ліриці Миколи Лукова образом прав-
ди і чесності, великого страдника, котрий разом 
з усім українським народом сприйняв і подолав 
нелюдські муки за визволення рідної землі від 
фашистської нечисті. Батько, який, як і багато 
справжніх фронтовиків, не любив хизуватися 
своїми бойовими нагородами на військових па-
радах, але суворо і гордо навчав сина шанувати 
пам’ять полеглих, уберіг майбутнього поета від 
псевдопафосних рядків про війну. 

Поетове світосприйняття наскрізь народне. 
Про пісенно-фольклорну символіку символіку 
Миколи Лукова уже написано чимало дослід-
жень. Зокрема, Василь Яременко наголошує на її 
високоморальній основі: «Пісенна творчість Мико-
ли Лукова, хоче того поет чи ні, протистоїть сьо-
годні тому естрадному шоу-бізнесу, що заполонив 
сцену і несе несмак, бездуховність, всіляко усуває 
молодь від громадянської активності. Не «тексти», 
а справжні поезії творить Микола Луків, не «ком-
позиції», а чудові мелодії на вірші поета творять 
композитори, тому і включають їх до свого репер-
туару десятки кращих виконавців. Його творчість 
сьогодні протистоїть тому примітиву, що за дер-
жавної підтримки культивують численні так звані 
«творчі колективи». У цьому, на мою думку, грома-
дянське значення поетичної творчості Миколи Лу-
кова». Таки невипадково більше 300 його текстів 
покладено на музику і навіть були опубліковані 
в окремій збірці «Величальна Україні» (2004).
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Висновки і пропозиції. Як зазначає А. Сер-

дюк у своєму дослідженні «Поетика пісень Миколи 
Лукова», «Серед поезій М. Лукова увагу компози-
торів привертають вірші соціально-філософського 
та патріотичного звучання, твори про Україну, її 
долю та, мабуть, найбільше – вірші про матір. Ця 
тема стала золотим лейтмотивом, основою духо-
вного й поетичного світу творчості Миколи Луко-
ва. Сам поет неодноразово зауважував, що текстів 
пісень на прохання композиторів ніколи не писав: 
«Я – просто поет. Спеціально так званих текстів 
для пісень я не пишу. І на замовлення не пишу. 
Композитори читають мої публікації, щось в них 
знаходять, і з’являється те диво, яке називається 
піснею» [5, c. 4]. Поет розмірковує: «Я зазвичай пи-
сав, не думаючи, що колись мої вірші стануть піс-
нями. Просто висловлював себе, ділився зі своїми 
читачами духовним досвідом. Виявляється, душа 

моя схожа чимось на душі інших людей, і тому, 
певне, ці вірші люди сприймали, як власні думки 
й переживання» [5, с. 6]. 

Загальнонародне визнання поетичної твор-
чості Миколи Лукова, що стали уже набуттям 
фольклору, їх нев’януча популярність – найпро-
мовистіше свідчення вічності його поезії, адже 
у світі мистецтва немає нічого міцнішого і надій-
нішого за народну любов. Сучасно – позачасово, 
промовисто – афористично і звучать слова поета:

Далекий вогник в полі край села
Посеред ночі тлі, мов жарина.
І мимоволі в темряві людина
Іде на поклик світла і тепла.
Поезіє, на світі стільки зла, 
Такі хиткі надії на грядуще.!
Даруй же людям слово невмируще
І не жалій ні світла, ні тепла... 
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про прийняття матеріалів). Обов'язково в темі 
листа вкажіть науковий розділ журналу, 
в якому ви бажаєте опублікувати статтю.

3. Редакція рецензує вашу статтю протягом 
2–3 днів. Статті студентів публікуються за 

наявності рецензії або співавтора з науковим 
ступенем.

4. Якщо стаття успішно пройшла рецензу-
вання, ми відправляємо вам лист з інформа-
цією: «Стаття пройшла рецензування, 
прийнята до публікації».

5. Як тільки електронна версія журналу 
розміщується на сайті, ми повідомляємо вам 
про це. Потім, після виходу журналу з друку, 
ми відправляємо вам друкований примірник 
в потрібній кількості.

ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ НАУКОВОЇ СТАТТІ:
Наукові статті повинні містити такі необ-

хідні елементи (з виділенням по тексту статті):
– постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв'язок із важливими науковими чи 
практичними завданнями; 

– аналіз останніх досліджень і публіка-
цій, в яких започатковано розв'язання даної 
проблеми, на які посилається автор; 

– виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, яким присвячуєть-
ся стаття;

– формулювання цілей статті (постанов-
ка завдання); 

– виклад основного матеріалу дослід-
ження з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; 

– висновки з даного дослідження і пер-
спективи подальшого розвитку в цьому на-
прямку.

Автори, які подали матеріали для пу-
блікації, погоджуються з наступними поло- 
женнями:

– відповідальність за достовірність по-
даної інформації в своїй роботі несе  
автор. 

– автори зберігають за собою всі автор-
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оригіналу статті;

– анотація (мінімум 700 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) мовою оригіналу 
статті;

– назва статті, прізвище та ім’я автора (-ів),  
місце роботи (навчання) англійською мовою;

– анотація (мінімум 1800 знаків) та клю-
чові слова (мінімум 5 слів) англійською мовою;

– текст статті може бути українською, ро-
сійською або англійською мовою;

– список літератури подається наприкін-
ці статті у двох формах: «Список літератури» 
і «References».

ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ СТАТЕЙ

Формат статті A4, орієнтація – книжкова, матеріали збережені та підготовлені  
у форматі Microsoft Word (*.doc або *.docx)

Поля всі сторони – 2 см
Основний шрифт Times New Roman (Arial і Courier New для текстових фрагментів)

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів
Міжрядковий інтервал полуторний
Вирівнювання тексту по ширині

Автоматична розстановка переносів включена
Абзацний відступ (новий рядок) 1,25 см

Нумерація сторінок не ведеться

Малюнки та таблиці

необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони 
згадуються вперше, або на наступній сторінці. Розмір шрифта 

табличного тексту зазвичай на 2 пункти менше основного шрифту. 
Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не приймаються.

Формули повинні бути набрані за допомогою редактора формул  
(внутрішній редактор формул в Microsoft Word for Windows).

Посилання на літературу у квадратних дужках по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 
тексту. Посторінкові виноски та посилання не допускаються

Обсяг від 10 до 20 сторінок включно



Контактна інформація редакції журналу.
Поштова адреса: 73021 Україна, м. Херсон, 
а/с 20, Редакція журналу «Молодий вчений»

Телефон: +38 (0552) 399 530
E-mail: info@molodyvcheny.in.uа
Сайт: www.molodyvcheny.in.ua

Підписано до друку 25.03.2020 р.
Формат 60х84/8.

Папір офсетний. Цифровий друк.
Ум.-друк. арк. 11,39. Тираж 100 прим.

Зам. 0320-87.

Надруковано: Видавничий дім «Гельветика»
Україна, м. Херсон, вул. Паровозна, буд. 46-а

E-mail: mailbox@helvetica.com.ua
Свідоцтво суб’єкта видавничої справи

ДК № 6424 від 04.10.2018 р.

Науковий журнал
«Молодий вчений»
№ 3.1 (79.1) березень 2020 р.

Частина 1
Щомісячне видання

Коректор: В. Бабич
Дизайн: А. Юдашкіна

Комп'ютерна верстка: В. Удовиченко


