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В КОНТЕКСТЕ НРАВСТВЕННЫХ

ИСКАНИЙ ГЕРОЕВ (НА МАТЕРИАЛЕ
РАССКАЗОВ В.М.ШУКШИНА)

Дорнер С.В. (наук. кер.: канд. фiлол. наук, доц. Дуднiков М.О.).
Характери та ситуацiї в контекстi моральних пошукiв героїв (на
матерiалi оповiдань В.М.Шукшина).
У статтi дослiджено процес взаємодiї характеру та ситуацiї в оповiданнях
В.М.Шукшина, спрямований на розкриття моральної проблематики у
руслi художньої системи письменника.

Визначено взаємовiдносини персонажiв, що породжує низку обставин, якi
виливаються в конкретну ситуацiю, а саме ситуацiя є тим елементом, який
вичерпує характер, що вiдбиває реальне життя, яка має певний моральний
порядок, тому що характер формується та втiлюється в моральнiй системi.

Вивчено поняття «мораль», яке є вiдносно жорсткою системою
норм поведiнки людей у суспiльствi, у спiввiдношеннi з поняттям
«моральнiсть» — системою бiльш широкою та гнучкою, де вибiр лiнiї
поведiнки — наслiдок iндивiдуального духовного пошуку персонажа.

Ключовi слова: характер, ситуацiя, художнiй образ, мораль,
моральнiсть.

Дорнер С.В. (науч. рук.: канд. филол. наук, доц. Дудников Н.А.).
Характеры и ситуации в контексте нравственных исканий героев
(на материале рассказов В.М.Шукшина).
В статье исследуется процесс взаимодействия характера и ситуации в
рассказах В.М.Шукшина, направленный на раскрытие нравственной
проблематики сюжетов в русле художественной системы писателя.

Определяется взаимоотношение персонажей, порождающих ряд обстоя-
тельств, которые выливаются в конкретную ситуацию, и именно ситуация
является тем элементом, который испытывает характер, отображающий
реальную жизнь, имеющую определенный нравственный порядок, потому
как характер формируется и воплощается в нравственной системе.

Изучается понятие «мораль», представляющее собой относительно
жесткую систему норм поведения людей в обществе, в сопоставлении

©С.В.Дорнер
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с понятием «нравственность» — системой более широкой и гибкой, где
выбор линии поведения — следствие индивидуального духовного поиска
персонажа.

Ключевые слова: характер, ситуация, художественный
образ, мораль, нравственность.

Dorner S.V. (academic mentor Doc. M.Dudnikov). The characters
and situations in the context of moral search of heroes (on the
material of the stories of V.M. Shukshin).
The article examines the process of interaction between character and situation
in the stories of V.M. Shukshin, directed at disclosure the moral problems of
plots in the mainstream of the writer’s artistic system.

The relationship of the characters that generate a number of circumstances
that result in a specific situation is determined, and it is the situation that
is the element that the character experiences, reflecting real life, which has
a certain moral order, because the character is formed and embodied in the
moral system.

The concept of morality is studied, which is a relatively rigid system of norms
of human behavior in society, in comparison with the concept of morality — a
broader and more flexible system, where the choice of a line of behavior is a
consequence of an individual spiritual search for a character.

Key words: character, situation, artistic image, morality, morals.

Писатель, режиссер, актер и публицист В.М.Шукшин посвятил
свою творческую жизнь постижению души народной. Известный
литературный критик Д.М.Урнов дает очень высокую оценку личности
В.М.Шукшина: «Если бы человек с натурой Василия Шукшина
попал в среду, которая бы разом подняла его по развитию на
несколько этапов, то, может быть, у нас уже существовал бы свой
Шекспир» [3, с. 185]. Писатель стремился показать действительность
в многоликой гамме человеческих судеб, характеров и ситуаций. В
свойствах народного характера Василий Макарович пытался найти
разгадку многих явлений современной жизни, причем, в центре его
внимания всегда была нравственная сторона вопроса. В своих рассказах
художник слова воплотил традиции русской классической прозы. В них
прослеживаются элементы сказовой манеры (Н.С.Лескова), тонкой
иронии (А.П.Чехова и М.М.Зощенко), эмоционально-смысловые
очертания «диалектики души» (Л.Н.Толстого), глубокий психологизм
(Ф.М.Достоевского).

В.М.Шукшин в своих рассказах обращается ни к внешним сторонам
жизни человека, а к его глубинным основам — к совести, душе,
нравственности.

Для современного литературного этапа наряду с необычным
многообразием характеров показательным является пафос «проверки»
характера литературного на человечность.
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Художественный характер нельзя искусственно отделить от
художественного образа, поскольку характер также не лишен широкого
обобщающего эффекта, но главная его сфера — индивидуальное и
неповторимое.

Обладая определенными человеческими качествами (характером),
каждый персонаж по-своему разрешает ту или иную житейскую
ситуацию. На этом разноцветье характеров и строится, к примеру,
шукшинский сюжет. Чтобы лучше понять эту мысль уместно
использовать высказывание самого В.М.Шукшина: «Сюжет? Это —
характер. Будет одна и та же ситуация, но будут действовать
два разных человека, будет два разных рассказа — один про одно,
второй совсем-совсем про другое» [5, с. 116–117]. При этом, необходимо
отличать характер литературный от характера в жизни. Существует
ложная точка зрения, согласно которой характер литературный
рассматривается как реальное, существующее или существовавшее
лицо. Характер литературный — средоточие художественных идей
произведения — активен по отношению к жизни: он участвует в
развитии личности, жизни в целом. В характере может быть в
различной мере подчеркнуто то, что есть, и то, что хочет видеть
художник в человеке, т. е. додуманное писательской фантазией.

Существенной чертой характера человека является его речь. Она
раскрывает общую культуру личности, раскрывает ее социальную
принадлежность, характеризует как психологическое, так и душевное
состояние. Например, речь героев В.М.Шукшина — это живая
разговорная речь, в ней много просторечных слов и выражений,
диалектизмов (щас, пошто, рыск, окочуриться, рассерчал, дошлый, не
втяпался, знамо дело, язви мя, сыму, оклемался и т. д.). Таким образом,
представление о характере литературного героя создаётся посредством
множества компонентов — от речи и внешности до всевозможных
психологических деталей, характеризующих персонаж. Литературный
критик В.М.Карпова писала: «Проза Василия Шукшина — явление
своеобычное, со своими стилевыми особенностями. Характеры,
увиденные в жизни, писатель додумывает, развивает, довоображает.
Шукшин вглядывается в свой персонаж и исследует его как
художник досконально, открывая его душевную многослойность,
многогранность. . . . Шукшин на нескольких страницах создает
неповторимый человеческий характер и через него показывает
какой-то пласт жизни, какую-то сторону бытия» [2, с. 48].

Характер воплощает в себе индивидуальные особенности личности,
направленные на определенные поступки в различных жизненных
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ситуациях. Существует давняя восточная пословица: «Посеешь
поступок — пожнешь привычку, посеешь привычку — пожнешь
характер, посеешь характер — пожнешь судьбу». Повторяющиеся
поступки входят в привычку, а привычка как бы отпечатывается на
характере, который воплощает собой наличие тех или иных личностных
качеств, влияющих на отношение к человеку других людей. Таким
образом, система привычных действий и поступков — это основа
характера человека.

Соотношение в пределах произведения характеров и обстоятельств,
являющихся художественным воспроизведением социально-историчес-
кой, духовно-культурной и природной среды, составляют художест-
венную ситуацию. Таким образом, можно сделать вывод, что
совокупность обстоятельств лежит в основе ситуации. Литературовед
В.А.Апухтина подчеркивает: «. . . развитие ситуации означает
разрыв, резкий сдвиг обычного течения жизни. Взрывная сила,
таящаяся в наметившейся коллизии, может вызвать цепную
реакцию, движение которой угасает уже за пределами сюжета» [1,
с. 38]. Ситуация тяготеет к конкретной обстановке, она не может быть
расплывчатой, поэтому ситуация лучше всего реализуется в рассказе,
который также должен быть лаконичным.

Персидское изречение гласит о том, что «чужой ум можно узнать
в какой-нибудь час, но нужны годы, чтобы узнать чужой характер».
Наличие ситуации в художественном произведении ускоряет этот про-
цесс. Как правило, ряд обстоятельств создают ситуацию, разрешение
которой лежит в нравственной плоскости личности. Ситуации в худо-
жественном тексте бывают разные: социально-бытовые, семейные,
социально-исторические, ситуация-конфликт, ситуация воспоминания,
ситуация морально-нравственного выбора. Они могут быть поданы в
художественном произведении в русле трагического или комического
пафоса. Хотя если взять, к примеру, рассказы В.М.Шукшина, то у
него нет четкой грани между комической и трагической ситуацией.
Исследователь творчества писателя С.И.Фрейлих в статье «О стиле
Василия Шукшина» высказал по этому поводу глубокую мысль: «У
него комедийная ситуация оборачивается в трагедию самосильно, он
показал, что между трагедией и комедией нет границы. Очевидной
границы. В этих превращениях тайна человеческого существования,
на разгадывание ее Шукшин потратил жизнь. Разгадывая своего
героя, Шукшин постигал и самого себя» [4, с. 62].

К социально-бытовым относятся ситуации, в которых преломляются
условия жизни человека, его достаток, отношение к профессии,
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взаимоотношения с обществом и, как следствие, взаимосвязь этих
аспектов жизни с семейными отношениями. Мы подчеркиваем, что
социально-бытовые ситуации тесно связаны с семейными, поскольку
семья и быт плотно переплетаются. И хотя семья является стимулом
для развития личности, она же (семья) может стать источником
затяжного конфликта. Эти ситуации связаны с моральными качествами
супругов, их душевными качествами, воплощенными в характере.
Важным, показательным фактором является отношение родителей
к детям, к родственникам со стороны мужа и жены. Социально-
историческая ситуация предполагает рассказ о персонаже и о тех
событиях, которые с ним произошли. Часто при изображении подобных
ситуаций мы не наблюдаем авторской оценки литературного персонажа,
а просто констатируется то, что с ним произошло. Оценочная работа
переносится на читателей. Социально-историческая ситуация может
быть связана с собственно-исторической личностью, изображенной в
художественном произведении.

Ситуация-конфликт присутствует в той или иной степени в раз-
личных видах художественных ситуаций. В художественном тексте она
может быть представлен как внутриличностная (сложно разрешимое
противоречие, происходящее внутри личности); межличностная (ситуа-
ция, в основе которой противоречие, воспринимаемое и переживаемое
участниками ситуации); конфликт между личностью и группой людей,
а также межгрупповой конфликт.

Ситуация воспоминания связана с сюжетами, в которых характери-
зуется личность, способная или не способная помнить кто она, откуда,
чьего «роду-племени». Иногда обращение памяти в прошлое, может
благоприятствовать пробуждению совести, приводящему к переоценке
ценностей. Человек, помнящий историю своего рода, своей страны,
не забывающий добро тех, кто помогал в трудную минуту, вызывает
интерес как нравственная личность с богатым духовным миром, а
значит и с большим жизненным опытом.

Объемность ситуации, насыщенность ее социально-психологическим
содержанием, перипетийность — все это способствует созданию произ-
ведения высокого художественного качества. Воплощение подобной
ситуативности в произведении свидетельствует о множестве вариантов
ее развития (т. е. о поливариантности). Для глубокого отображения
жизни писатель должен обладать колоссальным жизненным опытом,
иметь дар провидца, чувствовать всеми фибрами души психологию
той социальной среды, о которой пишет.
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«История души» в рассказах В.М.Шукшина делается самыми
лаконичными средствами. Главной «выдумкой» автора становится
точно выбранная ситуация. Ситуация — вот что имеет для В.М.Шук-
шина первостепенное значение, что вносит, пожалуй, наибольшее
разнообразие в его произведения.

«Шукшинский рассказ организует ситуация» — утверждает
исследователь творчества В.М.Шукшина В.А.Апухтина. Она также
доказывает, что выбор ситуации «отвечает замыслу писателя» [1,
с. 37], «в сюжетных ситуациях и конфликтах конкретизируется
обобщающая мысль писателя, фиксируется творческое видение
действительности, запечатленные в противоречивой динамике» [1,
с. 38]. Социальные конфликты, изучаемые В.М.Шукшиным, интере-
суют его прежде всего с их нравственной стороны. И главный интерес
писателя заключается в размышлении над индивидуальной психоло-
гией героя. «Шукшин «пересадил» в наше сознание человеческие ха-
рактеры, которые раньше до него литературу не интересовали, а
если они и встречались, то лишь на втором плане, как фон действия
привычных литературных героев. С характерами пришли не описан-
ные еще никем случаи жизни» [4, с. 60]. Рассказы В.М.Шукшина
многоплановые по глубине своего философского содержания, за
простыми реалиями существования в них всегда открываются слож-
ные психологические наслоения. Обратимся к сюжету одного из
лучших рассказов В.М.Шукшина «Осенью» (1973). Литературные
критики справедливо отметили его «глубокое гуманистическое
содержание», отличающееся «тонкостью психологического письма,
грустно-лирической ситуацией» [2, с. 67]. Ситуация данного сюжета
имеет социально-семейную основу с философским оттенком: Филипп
Тюрин в юности полюбил красавицу Марью Ермилову, а Марья полю-
била Филиппа. Молодые люди решили пожениться. Из-за своих атеи-
стических убеждений Филипп не пожелал производить обряд венчания
в церкви, а Марья, приверженица патриархальных деревенских
обычаев, категорически отказалась от свадьбы без венчанья. Конфликт
привел к тому, что они расстались. «И с годами боль не ушла. . . Уже
была семья, детишки. А болело и болело по Марье сердце. Жена
поняла причину постоянной печали и замкнутости Филиппа и
возненавидела его. Доходили до Филиппа слухи, что и в семье Марьи
нет лада, что и Марья тоскует» [6, с. 160]. История жизни этих
людей не просто печальна, а трагична. Прошли годы. Однажды на
пароме Филипп встречает похоронную процессию. Оказалось, что
везут хоронить Марью: «Марьюшка, Марья. . . Самый дорогой человек
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плывет с ним последний раз. . . Все эти тридцать лет, как он
паромщиком, он наперечет знал, сколько раз Марья переплывала с
ним на пароме. . . И вот — нету Марьи» [6, с. 162]. Сложившаяся
жизненная ситуация традиционно переносится автором на судьбы
людей, являющихся носителями определенных черт характера.

Максимализм и упрямство Филиппа, боязнь уступкой женщине
выявить себя человеком слабым, не дали возможности здраво разре-
шить сложившуюся ситуацию. Но тупик был непреодолим и потому,
что характер Марьи во многом напоминал характер Филиппа. Марья
отказалась уступать человеку, которого любит, не попыталась пере-
смотреть свои взгляды на традиции и религию ради своего собствен-
ного счастья. Муж Марьи Павел тоже не обладал устойчивым
характером, отражающим человеческую рассудительность. В нем было
какое-то легкомыслие и злобливость. Из-за своей бесцельно-дерзкой
выходки он стал глубоко несчастным человеком. Павел, отбивший
красивую девушку у Филиппа, знал, что она не любит его, но надеялся:
стерпится-слюбится. Рассказ завершается печальными мыслями Фи-
липпа о том, что нельзя вернуть прошлое как и невозможно прожить
жизнь заново. Судьба всех четверых исковеркана человеческой не-
дальновидностью и небрежностью. Они разрешили ситуацию таким
образом, что все четверо — Марья, Петр, Филипп и его жена лишили
себя счастья, поскольку прожили свою семейную жизнь в нелюбви.
Читая этот рассказ, мы испытываем какое-то душевное потрясение,
нас охватывает щемящее чувство досады и сопереживания. Какая
хрупкая человеческая жизнь, как рядом находится с нами счастье, но
как редко мы приближаемся к нему, кстати, по своей вине.

Сугубо семейная ситуация представлена в рассказе «Сапожки»
(1970). В нем нет витиеватой фабулы и почти нет событий. Поэтической
удачей В.М.Шукшина является психологически точная зарисовка
персонажей, изображение их потрясающе правдивых отношений,
отображающих важную мысль о необходимости доброты и участия
в общении между собой близких и не очень близких людей. Шофер
Сергей Духанин купил жене сапожки, какие она и «во сне не
носила» [7, с. 486]. Сергей проявил решительность, — несмотря
на высокую цену сапожек, хамство продавщицы, насмешки своих
друзей, считающих подобную покупку пустой тратой денег. Тем
более что грязь по колено, да и нога у Клавки не городская. Сергей
рассорился со всеми, вернулся домой в подавленном настроении. У
него даже мелькала мысль: «Пойду и брошу их в колодец» [7, с. 491].
Эту ситуацию писатель-психолог талантливо налагает на характеры
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своих персонажей, и поэтому она находит очень точное, правдивое
разрешение. И хотя сапоги не подошли по размеру для жены, ко
всеобщей радости их будет носить старшая дочь. Характеры у
Сергея и Клавдии очень похожи: бескорыстные, чуткие, склонные к
размышлению (рефлексии), способны ценить добро, живо реагировать
на маленькие радости. Именно такие люди могут пересмотреть свою
жизнь, вынести для себя жизненный урок. И в этой истории важны
не внешние обстоятельства, а душевные переживания и страдания
героя. Так, в раздумьях и сомненьях Сергея Духанина есть одно
существенное для понимания нравственной сути рассказа место: «Вот
так и живешь — сорок пять лет уже — все думаешь: ничего,
когда-нибудь буду жить хорошо, легко. А время идет. . . И так
подойдешь к этой самой ямке, в которую надо ложиться, — а всю
жизнь чего-то ждал. Спрашивается, чего надо было ждать, а не
делать такие радости, какие можно делать?» [7, с. 487]. Всего лишь
купил сапожки. Бытовой факт. А оказалось — событие, внесшее в
жизнь праздник, пробудившее в душе нежность друг к другу. Все
переплетено — и смешное и грустное, повседневное и высокое. Спешите
творить добро, любите своих ближних, из этих маленьких штришков
складывается радостная, счастливая жизнь! — так чудесно, лаконично
и художественно ярко раскрыта эта простая мысль.

Переплетение нравственной проблематики и ее художественное
воплощение можно проанализировать по предложенной нами схеме:
взаимоотношения персонажей порождают ряд обстоятельств, которые
выливаются в конкретную ситуацию, и именно ситуация является тем
элементом, который испытывает характер, отображающий реальную
жизнь, имеющую определенный нравственный порядок, потому как
характер формируется и воплощается в нравственной системе.

Эволюция характера от коллективного до характера литературного,
воплощающего идеал справедливости, и характера «избранного героя»
имеет внутренний смысл. Приближаясь к реализму появляются харак-
теры противоположных качеств, что способствует индивидуализации
характера в реалистической литературе.

На фоне развития характера литературного исторически развива-
ются и морально-нравственные требования к человеку. Они достигают
своего апогея в результате длительного процесса индивидуализации
человеческой личности, ищущей нравственные опоры в жизни.

Мы подчеркиваем, что мораль и нравственность различаются
не только функционально, но и содержательно. Мораль состоит
из нормативных элементов, фиксирующих общепринятые нормы
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поведения человека в обществе. Нравственность же представляет собой
более широкую и гибкую систему, в которой линия поведения человека
зависит от его нравственного багажа, когда поступки, поведение
обусловлены осознанным выбором личности.
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АВТОРСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ОБРАЗА КАЛИОСТРО
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Дудников Н.А. Авторская интерпретация образа Калиостро
в романе-биографии М.А.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа
Бальзамо, графа Калиостро».
Статья посвящена изучению авторской интерпретации образа графа
Калиостро в романе-биографии М.А.Кузмина. Исследуются теоретичес-
кие аспекты биографического жанра с учетом его разновидности —
«новой биографии». Изучается беллетризованный сюжет, насыщенный
авантюрными приключениями, придающий роману эффект развлекатель-
ности. Обобщаются приемы изображения писателем авантюрной истори-
ческой личности, имеющие антиномично-ироничную направленность.

Ключовi слова: жанр биографии, «новая биография»,
интерпретация текста, антиномичность, ирония, граф
Калиостро.

Дуднiков М.О. Авторська iнтерпретацiя образу Калiостро
в романi-бiографiї М.А.Кузьмiна «Чудесне життя Иосифа
Бальзамо, графа Калiостро».
Статтю присвячено вивченню авторської iнтерпретацiї образу графа
Калiостро в романi-бiографiї М.А.Кузьмiна. Дослiджуються теоретичнi
аспекти бiографiчного жанру з урахуванням його рiзновиду — «нової
бiографiї». Вивчається белетризований сюжет, насичений авантюрними
пригодами, що надає роману ефекту розважальностi. Узагальнюються
прийоми зображення письменником авантюрної iсторичної особистостi,
якi мають антиномiчно-iроничну спрямованiсть.

Ключевые слова: жанр бiографiї, «нова бiографя»,
iнтерпретацiя тексту, антиномiчнiсть, iронiя, граф Калiостро.

Dudnikov N.A. The author’s interpretation of Cagliostro’s character
in M.A.Kuzmin’s biography-novel “The wonderful life of Joseph
Balsamo, count de Cagliostro”.
The article is dedicated/devoted to the author’s interpretation of Cagliostro’s
character in M.A.Kuzmin’s biography-novel. The theoretical aspects of
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biographic genre subject to its variety — “a new biography” are explored in
it. The fictional plot saturated with adventure stories adding the novel an
effect of entertainment, is studied herewith. The techniques of representation
an adventurous historic personality, possessing antinomy-ironical trend, are
generalized by the author.

Key words: biography genre, “a new biography”, text
interpretation, antinomy, adventurism, irony, Count de Cagliostro.

Начало ХХ века стало временем серьёзных исторических потрясений
как для Российской империи, так и для Европы. Первая мировая война
изменила геополитическую карту мира, поскольку начали разрушаться
целые империи. Исторические изменения такого масштаба вели к
переоценке ценностей, к формированию нового представления о
месте человека в динамичном мире. Все эти политические процессы
сопровождались миллионными человеческими жертвами. Именно жанр
биографии связан с извечным человеческим желанием почтить память
умерших, он уходит корнями в древнегреческие пласты словесного
творчества. Основоположником жанра биографии традиционно
считают древнегреческого ритора Исократа, написавшего поминальную
речь о кипрском тиране Эвагоре. В познании античной истории Греции
и Рима огромная роль отведена биографиям Плутарха «Сравнительные
жизнеописания», Тацита «О жизни и характере Юлия Агриколы»,
Светония «Жизнь двенадцати Цезарей» и др.

Жанр биографии, переживший множество трансформаций за время
своего существования, особую популярность приобрел в ХХ столетии.
Можно предположить, что этот жанр пользовался особой популярнос-
тью в переломные исторические периоды, поскольку всяческие «изло-
мы» деструктивно влияют на столетиями сформированные духовные и
нравственные устои личности, которая вынуждена найти в себе силы
уберечь свой внутренний мир от разрушения. Как правило, эти благо-
творные импульсы человек ищет в накопленном опыте великих людей
прошлого. Поэтому, зарождение жанра биографии первоначально
было связано не с историко-литературным, теоретико-литературным
осмыслением, а с философско-антропологическим контекстом.

Рубеж ХVIII–ХIХ вв. стал началом истории современной биографии.
Как правило, биографы этого периода объектом исследования выби-
рали умершего выдающегося человека, деяния которого изменили
ход истории, что становилось причиной всенародного почитания.
Особой художественности от биографии не требовалось. Этот жанр
нес своеобразную воспитательную функцию. Читатели, интересуясь
чужой жизнью, невольно сопоставляли ее со своей, получая при этом
определенную модель поведения.
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Биографию ХIХ в. чаще всего обобщенно называют «викторианской»,
потому что она лучше всего изучена на материале викторианской
эпохи. Биография ХIХ в. зачастую превращалась в панегирик, в
«героический портрет нравственного совершенства» (Ивлин Во).

Качественно новым этапом в развитии биографического жанра
становится «новая биография», пришедшая на смену биографии
ХIХ в. Литературовед П.Палиевский указал основные отличия
«новой биографии» от предшественницы: «Ее основными принципами
становятся повышенное внимание к внутреннему миру человека,
подчеркнутая психологичность, установка на объективность и нередко
иронический характер» [4, с. 137].

Основоположником «новой биографии» является английский
писатель, биограф, литературный критик Д.Л.Стрэчи. Его сборник
биографий «Выдающиеся викторианцы» сделал его знаменитым не
только в Великобритании, но и во всем мире. Он определял биографию
как художественно-литературный жанр. Д.Л.Стрэчи утверждал, что
первой обязанностью великого историка — быть художником; с людьми
нельзя обращаться как со знаками прошлого; «новую биографию» он
назвал «самой деликатной и гуманной отраслью искусства литерату-
ры», выражая тем самым свое категорическое неприятие викториан-
ской биографии [7]. В эссе британской писательницы и литературного
критика В.Вулф «Новая биография» (1927) проводится сравнительная
характеристика позиций авторов «новой биографии» и викторианской.
Таким видит В.Вулф автора «новой биографии»: «Он отбирает; он
синтезирует; короче, он перестает быть хроникером; он превращается
в художника» [8, с. 84].

Однако британская писательница так же старается предостеречь
биографа от риска увлечься применением романных техник в изобра-
жении своего героя, что влечет за собой смещение границ жанров.
Интересно утверждение писательницы о том, что жанр «новой биогра-
фии» колеблется между двумя полюсами: «правдой факта» и «правдой
вымысла». Успех каждой отдельной биографии, по мнению писатель-
ницы, зависит от того, насколько гармонично биограф решает это про-
тивостояние, а «злоупотребление вымыслом и связанными с ним худо-
жественными техниками компрометирует и сами факты, и биограф
рискует потерять оба мира — и правды, и вымысла» [8, с. 85].

Для романа-биографии, как особого жанра историко-художествен-
ного повествования, характерно сочетание документальности с научно-
историческим контекстом, с увлекательностью повествования, вымыс-
лом и домыслом, а также известной свободой в компоновке материала
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и явно выраженной этической и эстетической оценкой исторического
процесса и его деятелей. Научно-познавательная роль романа-биогра-
фии всегда соотносится с нравственными рефлексиями личности, на
которые писатель (биограф) обращает особое внимание.

Книга М.А.Кузмина «Чудесная жизнь Иосифа Бальзамо, графа
Калиостро» задумывалась как первый том повествовательной серии
«Новый Плутарх». В последующих томах предполагалось издать около
50 биографий, но воплотить замысел автору не удалось. М.А.Кузмин
делает попытку воссоздать художественную биографию графа
Калиостро — личности исторической, легендарной. Писатель принял
однозначное решение: вымысел будет доминировать над фактом,
поскольку факты так и останутся только фактами, если над ними
не будут произведены творческие действия писателя. М.А.Кузмин
определил свою задачу следующим образом: «Главным образом, меня
интересуют многообразные пути Духа, ведущие к одной цели. . .
Мне бы хотелось, чтобы из моих жизнеописаний узнали то, что
лишь самый внимательный, почти посвященный чтец вычитает
из десятка хотя бы самых точных и подробных фактических
биографий, — единственное, что нужно помнить, лишь на время
пленять игрою забавных, трагических и чувствительных сплетней,
все равно, достоверных или правдоподобно выдуманных» [2, с. 20–21].
Автор романа представляет себе полную свободу в изображении своего
загадочного персонажа.

Интерпретация художественного образа основана на понятии
многозначности. В результате такого подхода, художественный об-
раз получает множество толкований, что раскрывает широту его
сущностного содержания и продлевает жизнь в историческом простран-
стве. При этом образ укрупняется, благодаря новым значениям,
которые находит автор в изучаемом персонаже.

Достоверных биографических сведений о графе Калиостро
сохранилось очень мало. Родился 2 июня 1743 года в Палермо (Италия),
образование получал в одном из монастырей Сицилии; его учителем
был известный мистик ХVIII века граф Сен-Жермен, пользовавшийся
расположением Людовика ХV. Избранницей графа Калиостро была
Лоренца Феличиане — римская красавица, с которой в 1768 году граф
узаконил отношения. Они вместе путешествовали в разные страны:
Англия, Германия, Польша, Россия, Франция и др., рекламируя
свою причастность к тайным мистическим знаниям. Маг утверждал,
что посвящен в тайны оккультизма, владеет практикой гипноза и
целительства, изобрел эликсир бессмертия, основал масонскую систему
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«египетского толка», возводя себя в ранг посланника пророков Илии
и Еноха, намекая на свое божественное происхождение. Калиостро,
говоря о своей исключительности, использовал тот арсенал знаний,
который до него использовали шарлатаны и мистики: Внешний
вид графа Калиостро вызывал восторг у публики своей загадочной
оригинальностью и эпатирующей яркостью в одежде.

Калиостро будто бы готовил свою психику к тому, что он будет
уникальной личностью, которой все будут поклоняться. Первыми
импульсами такой убежденности стали сны, воспринимаемые юнцом
как вещие, а также убежденность матери в исключительности своего
сына. В детстве он делает первые попытки делать добро людям,
чтобы ощутить себя в роли благодетеля. В его голове было создано
нескончаемое количество образов и фантазий, при этом реальное и
мистическое у него сплелось в синкретическом конгломерате.

М.А.Кузмин обращает внимание на состояние духовного мира этого
загадочного чародея. У него в романе есть эпизоды, когда неизвест-
ный человек напоминает графу Калиостро о соблюдении жизненных
моральных принципов. На начальной стадии своего пути в идеалисти-
ческий мир Калиостро будто-то бы услышал совет незнакомца. Но его
стремление к славе уничтожает его как целостную личность, делает
его паталогически тщеславным: двадцатитрехлетний Иосиф, созерцая
бездонное звездное небо, высказывает свои пророческие мысли: «Я
завоюю весь мир! . . . Я овладею силами природы, земными, водяны-
ми, огненными и воздушными! Я овладею сердцами людей, их душа-
ми, их волею. Я сделаюсь могущественней Цезаря, Александра и Та-
мерлана — и на земле настанут благость, мир и кротость!» [2, с. 31].
М.А.Кузмин обращает внимание на тот факт, что Калиостро иногда
получает советы от очень умных людей. Но согласится ли он «вели-
кий из великих» прислушиваться к ним? Так сорокалетний д’Аквино
предупреждает начинающего мага: «Ты овладеешь прежде всего са-
мим собою, своими страстями и желаниями и освободишь свой дух.
Сила в тебе велика, тем осторожнее нужно с нею обращаться. И
потом, не следует забывать повиновенья. Кто не умеет повино-
ваться, едва ли сможет повелевать» [2, с. 32]. Но безумное тщеславие
Иосифа, самоуверенность затмевают его разум. Он не нуждается ни в
чьей помощи, даже — в божественной.

Головокружение от поклонения публики приглушает его бдитель-
ность, он не задумывается об опасности нахождения в окружении
непонятных людей. Об этом его предупреждает жена — графиня
Лоренца: «Если бы вы никогда не ошибались, вы видели бы, с кем
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имеете дело, и не водились бы со всякой дрянью» [2, с. 54]. Ради
удержания своей популярности в высших кругах, Калиостро налажи-
вает контакты с императрицей Екатериной II и графом Потемкиным.
Он подталкивает свою жену, Лоренцу, искренне преданную ему, к тому,
чтобы она вступила в близкие отношения с графом Потемкиным.

В подобных сюжетах наблюдается внутренняя деструкция личности.
По этой причине Калиостро начинает ощущать упадок сил, утрату
психологических способностей, направленных на мистическую деятель-
ность. Второе появление неизвестного гостя дает возможность понять
причину угасания личности, к которой приковано внимание в Европе
и России: «Я говорю не от себя. Граф Калиостро, не увлекайтесь
честолюбием, . . . не вступайте в интриги политические или
корыстные, не пускайте в глаза пыль в глаза бедным ротозеям,
не желайте быть прославленным. Надейтесь только на Того, чье
Царство — Сила и Слава» [2, с. 104].

Даже самый близкий человек из круга Калиостро, Лоренца, не
может повлиять на заболевшего тщеславием мужа. Калиостро не рас-
кусил аферистку Мэри Фрей, не ощутил предательского отношения со
стороны Франческо ди С. -Маурицио, которого Калиостро приблизил
к себе (Лоренца просила Калиостро, чтобы он не доверял этому
человеку).

М.А.Кузмин, воссоздавая биографию Калиостро, основной упор
делает на воспоминания современников, живших в одно время со
знаменитым магом. Писатель взял классические эпизоды из жизни
мастера, которые трансформируются во многих произведениях: мисти-
ческая встреча с графиней Лоренце, которая, при первой же встрече,
назвала Иосифа Бальзамо графом Калиостро и впоследствии стала
его женой; скандальная история с лотерейными билетами в Лондоне,
в которую втянула Калиостро авантюрная семейка Скотт; сеансы
ясновидения в курляндском городе Митаве; излечение в Петербурге
бесноватого Василия Желугина; история, связанная с пропажей
ожерелья королевы Франции Марии-Антуанетты. М.А.Кузмин поддер-
живает мысль о том, что обладание сверхъестественным даром явля-
ется испытанием для человека. Эти силы способны не только поддер-
жать обладателя мистического дара, но и подтолкнуть к погибели.

Среди почитателей таланта графа Калиостро были бескорыстные
люди, искренне любившие его. Встречу в Митаве с юной Анной-
Шарлоттой Медем, ставшей ученицей Калиостро, М.А.Кузмин считает
знаковой. Анна-Шарлотта, признавая ясновидение своего учителя, имея
подобный дар, делает смелое заявление в адрес именитого мага. Она
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предчувствует беду, источником которой является сам граф Калиостро.
Но Калиостро не прислушивается к совету-предупреждению. Он
слишком далеко зашел в своем самообожании: «Я буду сильнее всех!
Какой восторг! Все люди мне подчинятся, и я им дам то, что им
нужно. Царство мое будет царством милости и благости. Бедные
братья, хотите вы золота? Золото к вам потечет из моих рук, как
источника, хотите успеха — успех идет к вам навстречу; любви,
власти? — все вам дастся, только признайте меня. Я беру все ваши
слабости, ваши грехи на себя; спите спокойно, только поставьте
меня вершителем вашей судьбы!» [2, с. 106].

С этого момента начинается «падение» Калиостро: маг постепенно
утрачивает свою силу, превращаясь в шарлатана. И если толпа по-
прежнему видит в нем необыкновенную личность, приветствуя его
после освобождения из Бастилии, то несколько строк из письма Анны-
Шарлотты лишают читателя всяческих иллюзий относительно величия
«нового» Калиостро. Девушка пишет: «Граф Калиостро, я вам была
верна, покуда вы были верны сами себе. . .» [2, с. 120].

Развязка наступает в Риме: опыты не удаются, знания иссякают,
влияние в обществе утрачивается, внутренние силы ослабевают.

Интерпретируя художественный образ графа Калиостро, автор
часто использует элементы иронии, этот прием усиливает в произве-
дении эффект правдивости. У настоящих магов нет личных выгод, все,
что они делают, подчинено строгим законам сверхъестественных сил.
Главный персонаж романа использует масонские знания и опыт алхи-
миков для личной выгоды, что является недопустимым.

Повествователь так описывает методы исцеления больных графом
Калиостро: «В числе пациентов Калиостро был бесноватый. . .
Первый раз когда графа ввели к больному, тот зарычал на него и
бросил глиняной чашкой, в которой давали ему еду. Чашка разбилась
о стену, а Калиостро, быстро подойдя к бесноватому, так сильно
ударил его по щеке, что тот свалился на пол. . .» [2, с. 87]. Для
завершения процедуры исцеления Калиостро подготовил две лодки.
В одну из них маг садиться с бесноватым Иваном Желугиным, а
во второй — сидят слуги для участия в непредсказуемой ситуации.
«Доехав до середины Невы, Калиостро вдруг схватил бесноватого и
хотел бросить его в воду, зная, что неожиданный испуг и купание
приносят пользу при подобных болезнях. . .» [2, с. 88]. Ситуация
приобретает комический характер: падая в воду, Иван Желугин
цепляется руками за графа Калиостро. Мага спасают слуги, сидящие
во второй лодке. Желугин кричит: «Какой сердитый, вот так
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сердитый! Чего же сердиться-то? Я не бог, не бог, не бог, ей-Богу, не
бог. Я Васька Желугин, вот кто я такой! А вы и не знали» [2, с. 88].
Здесь явно нивелируется чудодейственный эффект исцеления больного.
Подобный двоякий взгляд на загадочного героя делает его еще
более загадочным. С одной стороны, он демонстрирует результаты
работы, связанные с мистическими сеансами, с другой — показывает
признаки шарлатанства. М.А.Кузмин будто бы отрезвляет доверчивых
читателей, безоговорочно доверяющим Калиостро («мечтателям
закон не писан») [2, с. 130]. В финале романа автор пытается убедить
читателя, что в сюжете немало «точных» исторических данных:
«Калиостро умер в тюрьме 26 августа в 3 часа утра и погребен на
холме без отпевания и креста. Лоренца умерла несколько недель
спустя, не выходя из монастырской ограды» [2, с. 129]. По мнению
М.А.Кузмина, безмерное честолюбие и самовлюбленность помешали
Калиостро до конца выполнить миссию, предназначенную ему свыше,
как человеку проигнорировавшему кодекс чести мага.

Интерес к личности Калиостро был огромен. Например, «Вольф-
ганг Гете ездил по Италии собирать материалы о первых годах
Калиостро» [2, c. 128]. Этот интерес не угасает пор сих пор. Его образ
интерпретируется в различных жанрах литературы и видах искусства.
Например, М.Таривердиев создал комическую оперу «Граф Калиостро»
(1983), а в 1984 году на экранах появился фильм М. Захарова «Формула
любви» (сценарий Г. Горина). В сценарии были задействованы повесть
А.Н.Толстого «Граф Калиостро» (1921) и М.А.Кузмина «Чудесная
жизнь Иосифа Бальзамо, графа Калиостро» (1919).

М.А.Кузмин относится к своему персонажу с симпатией. Все про-
ступки Калиостро оправдываются обстоятельствами. На фоне коми-
ческих ситуаций маг не выглядит беспомощным и жалким, автор
романа-биографии находит множество эпизодов, убеждающих нас в
сверхъестественных способностях этой личности. При этом М.А.Куз-
мин старается быть объективным. Он находит серьезные просчеты в
морально-духовной сфере этой легендарной личности: полная уверен-
ность в своей исключительности, отсутствие критического отношения
к своим поступкам, неуемная жажда управлять всем миром.

В романе-биографии М.А.Кузмина Калиостро предстает двуликой
особой: и как «великий посвященный», и как «зазнавшийся шарлатан».
Историческая доминанта в авантюрном романе-биографии выражена
имплицитно, главным компонентом остается вымысел, а степень исто-
ризма снижена до минимума. Определенная степень авантюрности
сюжета дает право назвать данный беллетризованный сюжет развле-
кательным.
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И хотя беллетристика лишена художественного масштаба, но
воспринимается современниками как таковая, которая отвечает
духовным и интеллектуальным потребностям определенной части
общества. Эффект заинтересованности, эффект интриги считается
необходимым условием романа-биографии, в котором изображена
авантюрная личность.
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Ковпiк С. I. Художня iнтерпретацiя принципiв фiнансової
грамотностi у романi М.Дочинця «Криничар. Дiярiюш
найбагатшого чоловiка Мукачевської домiнiї».
У статтi розглянуто вплив художньої iнтерпретацiї фiнансової грамотностi
на розвиток сюжету твору. Авторка статтi спробувала визначити
специфiку художньої iнтерпретацiї грошей, їх функцiй, способiв їх
накопичення та заощадження у творi художньої лiтератури. Зазначено,
що письменник дуже вдало увiв до тексту роману низку важливих
фiнансових принципiв, що стосуються накопичення, збереження, позички
грошей. Усi тi принципи спрямованi на те, аби змусити читача уважно
поставитися до функцiй, призначення грошей в життi особистостi та
суспiльства загалом. Апелюючи до народної мудростi, письменник
реанiмував чимало важливих принципiв фiнансової грамотностi.

Ключовi слова: грошi, функцiї, накопичення, статки,
художня iнтерпретацiя.

Ковпик С.И. Художественная интерпретация принципов
финансовой грамотности в романе М.Дочинца «Криничар.
Дияриуш самого богатого человека Мукачевской доминии».
В статье рассмотрено влияние художественной интерпретации финансовой
грамотности на развитие сюжета произведения. Автор статьи осуществила
попытку определения специфики художественной интерпретации денег,
их функций, способов их накопления и сбережения в произведении
художественной литературы. Отмечается, что писатель очень удачно ввел
в текст романа ряд важных финансовых принципов, касающихся
накопления, сбережения, одалживания денег. Все эти принципы
направлены на то, чтобы заставить читателя внимательно отнестись
к функциям, предназначению денег в жизни личности и общества в целом.
Обращаясь к народной мудрости, писатель реанимировал много важных
принципов финансовой грамотности.
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Kovpik S. Literary interpretation of financial literacy principles in the
novel “The Weller. Diiariius the richest man of Mukachevo patrimony”
by M.Dochynet.
The paper deals with the literary interpretation of financial literacy influences
on the plot development of the fiction work. The author of this paper tried to
determine the specifics of literary interpretation of money, its functions, and
ways of money accumulating and saving in the works of fiction. It is noted
that the writer has successfully introduced a number of important financial
principles, which define the money accumulation, preservation and loan, into
the text of the novel. It is made to force the reader to pay close attention
to the money functions and purposes in the individual life and the society in
general. Addressing to folk wisdom, the writer has resuscitated many important
principles of financial literacy.

Key words: money, functions, accumulation, wealth, literary
interpretation.

Актуальнiсть дослiдження. Iнтерес масового реципiєнта до
економiчних проблем, подiй та явищ значно зрiс, особливо за останнi
десятирiччя, що й зумовило культивацiю проблем економiки у творах
художньої лiтератури. Тож економiчний дискурс сьогоднi охопив не
лише сферу економiки, а й решту сфер життя суспiльства, зокрема
художню лiтературу. Економiчний дискурс у межах лiтературного
процесу можна розглядати як систему текстiв художньої лiтератури, що
поєднанi однiєю тематикою (грошi, накопичення, способи заощадження,
збагачення тощо), що виникають у процесi розвитку суспiльства та є
результатом реакцiї митця на тi чи тi суспiльно-економiчнi процеси.
Ставлення персонажiв до грошей, риси заощадливостi, бажання
заробити грошi з метою покращення добробуту своєї родини — це
далеко не всi мiкротеми, яких торкалися письменники упродовж
розвитку, становлення та розквiту української лiтератури. Отже,
українськi письменники так чи так, але не оминали теми грошей та їх
накопичення у своїх творах.

Як вiдомо, сфера економiчних вiдносин нинi є однiєю iз релевантних
у формуваннi та розвитку українського суспiльства. Ось тому еконо-
мiчний дискурс як один iз рiзновидiв iнституцiйного дискурсу заслуго-
вує на особливу увагу дослiдникiв у галузi лiтературознавства. Для
економiчного дискурсу характерним є функцiонування таких концеп-
тiв, як: «бiзнес», «зиск», «прибуток», «грошi», «ринок», «виробництво»,
«фiнанси», «торгiвля». Економiчний дискурс дозволяє дослiдити будь-
яке суспiльство або окрему соцiальну спiльноту iз своєю iєрархiєю
цiнностей, серед яких, безумовно, важливу роль вiдiграють поняття
«грошi», «прибутки» тощо.

У 2014 роцi за роман «Криничар. Дiярiюш найбагатшого чоловiка
Мукачiвської домiнiї» М.Дочинець став лауреатом Нацiональної премiї
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України iменi Тараса Шевченка. Лiтературознавцi вже визначили, що
роман М.Дочинця «Кринчар» — це роман-виховання. У назвi роману
сильну позицiю займає саме вказiвка на те, що це дiарiуш, тобто що-
денник найбагатшого чоловiка Мукачiвської домiнiї. Тож назва спричи-
няє низку запитань: як саме розбагатiв цей чоловiк? Чому саме вiн най-
багатший у Мукачiвськiй домiнiї? Цi та iншi питання сфокусованi нав-
коло таких матерiальних цiнностей в життi людини, як грошi. Зароб-
ляти та примножувати грошi у романi презентовано як мистецтво.

Мета статтi полягає у тому, щоб дослiдити специфiку художньої
iнтерпретацiї фiнансової грамотностi як способу урiзноманiтнення
сюжету роману М.Дочинця «Криничар. Дiярiюш найбагатшого чоло-
вiка Мукачiвської домiнiї». Тож спробуємо визначити, з якою метою
письменник використав указанi принципи i як вони вплинули на роз-
виток сюжету роману.

Виклад основного матерiалу. Iсторiя життя хлопчика-сироти
у ХVIII столiттi розкриває читачевi потенцiал дитини, яка попри усi
життєвi труднощi i негаразди навчилася власною працею заробляти
грошi, знала їм справжню цiннiсть. Головний персонаж Овферiй, вiн же
криничар, з юних лiт мав свою скарбничку, яку ховав у зачiпку. У нiй
хлопець зберiгав усе, окрiм грошей. Це неймовiрно гнiтило його, а тому
вiн зробив свої власнi глинянi грошi, що нагадували мiднi. Наявнiсть
таких грошей на деякий час хлопця втiшила, адже вiн став почувати
себе бiльш спокiйно та впевнено. За допомогою таких саморобних
грошей Овферiй вчився вперше у своєму життi здiйснювати покупки.
Перше, що вiн придбав, то була їжа. Адже хлопець дуже голодував, а
тому радо погодився на пропозицiю свого навчителя Мордка купити у
нього варене яйце та яблуко.

Отже, ще з дитинства у хлопчика сформувалося особливе ставлення
до грошей як до засобу, за допомогою якого можна придбати життєво
важливi цiнностi.

Щодо Мордка, то у його характеристицi привертає увагу факт, що
до нього за позичкою зверталися i жебраки, i панство. Саме завдяки
заощадливостi цей чоловiк зумiв примножити свої статки. Вiн цiнував
грошi, вмiло ними розпоряджався, був обачним.

Мордко навчив криничара бути заощадливим, передбачливим.
Першi справжнi грошi хлопець отримав саме вiд Мордка, але той їх не
дав просто так, а запропонував заробити. У такий спосiб вiн призвичаїв
криничара до заробiткiв. Мордко з особливим пiєтетом говорив про
грошi. Цей чоловiк з насолодою описував крейцер, наче той витвiр
мистецтва: «Здри, як цвiте на сонцi. Золото i є сльози сонця» [1, с. 41].
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А коли Мордко зронив крейцер у криницю, то Овферiй згодився дiстати
його звiдти за умови, що грошi залишаться у нього. Хлопцем керувала
не жадiбнiсть, а нужденнiсть: вiн купив за той крейцер двi мiрки муки
i «. . .жирував з мiсяць» [1, с. 44].

Описи грошей та ставлення до них персонажiв урiзноманiтнюють
розвиток сюжету роману, виконуючи характеристичнi функцiї. Так,
М.Дочинець художньо описав те, як корчмар рахує грошi: «Корчмар
брав кожен папiрець двома руками i любовно перекладав до другої
купи. Як та наростала, так i тиха радiсть росла в його драглистих
очах» [1, с. 48]. За допомогою прийому градацiї письменник показав,
що для окремої категорiї персонажiв роману грошi є чи не єдиним
предметом радостi в їхньому одноманiтному життi.

Корчмар продав маєстаток i дивувався чому Мордко не торгується,
а так вiльно «вiдпускає грошi» [1, с. 49]. Вiдповiдь Мордка — це
презентацiя функцiй грошей: «Бо грошi, Мошку, як i ми, люблять
волю. Їх негоже давити. Вiдпусти птицю, вона вернеться й буде
тобi спiвати. А запхаєш надовго в клiть — змиршавiє i здохне. Так
i з грошима» [1, c. 49]. Письменник представив двi моделi людського
ставлення до грошей: одна модель презентована корчмарем Мошком,
якого цiкавлять самi грошi, а друга модель — Мордком, якого цiкавить
те, скiльки й чого можна купити за грошi. Мордко множить статки й
у такий спосiб завойовує собi авторитет та повагу. Йому важливо не
накопичувати грошi, а вкладати їх у цiнностi, що забезпечать йому
достойне життя.

Для молодого Овферiя, який опановував принципи функцiонування
грошей в суспiльствi, чiтко вибудовувалися закони торгiвлi, накопи-
чення грошей, ставлення до них людей. Хлопець почав дуже добре
осмислювати призначення грошей i згодом визнав: «Мене ж не самi
грошi цiкавлять, а те, що за них можна поробити. Наскiльки вони
слугують моєму “чекану”» [1, с. 49]. Овферiю потрiбнi грошi, щоб реа-
лiзувати свої мрiї — пiзнати та вiдкрити щось нове.

Хлопець дуже любив базарувати, його люди поважали за те, що вiн
швидко рахував грошi, був уважним та спостережливим. Вiд Мордка
вiн уперше почув принцип заробляння грошей, суть якого полягала в
тому, щоб заробити грошi тим, що любиш робити, а не тим, що вмiєш.

Перший заробiток Овферiя склав дев’ять талерiв, якi виявилися
«. . .твердими, як лiд, i тяжкенькi, як дитячi сльози» [1, с. 124]. У
такий спосiб за допомогою художнiх засобiв письменник пiдсилив
значущiсть зароблених хлопцем грошей. Юнак уперше вiдчув себе
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при грошах, а тому вирiшив їх витратити на подарунки жiнцi, що йому
заступила матiр.

Проте, його намiрам на завадi став Мордко, який дав хлопцевi
кiлька важливих порад щодо того, як i скiльки витрачати грошей.
Вiн пояснив Овферiю по сутi принципи користування грошима, що є
визначальними для тих, хто прагне створити капiтал, а саме:

• те, що ми даруємо, нiколи не цiниться;

• люди пожадливi до дармовини;

• вiдкладати з кожного заробiтку не менше 10 вiдсоткiв («вагова
частка»);

• заощаджувати стiльки, щоб на старiсть почуватися спокiйно.
Цi фiнансовi принципи спочатку юнаковi здавалися дивними й

неймовiрними, але згодом вiн усвiдомив їх цiннiсть. I виявився дуже
здiбним учнем Мордка.

Тож Мордко продемонстрував фiнансову грамотнiсть, що допомогла
не тiльки йому, а ще й i його учневi досягти фiнансового успiху.
Овферiй усвiдомив, що одна вiдкладена монета iз заробiтку, то «день
завтрашнiй». Простi способи накопичення грошей, якi молодий хлопець
перейняв вiд досвiдченого навчителя, допомогли йому заощадити та
змiцнити своє фiнансове положення, а це додало Овферiєвi впевненостi,
змiцнило життєвi позицiї.

Письменник дуже вдало увiв до тексту художнього твору низку
важливих фiнансових принципiв щодо накопичення, збереження,
позички грошей. Усi вони спрямованi на те, щоб змусити читача
уважно ставитися до функцiй, призначення грошей у життi особистостi
та суспiльства загалом. Апелюючи до народної мудростi, письменник
реанiмував чимало важливих принципiв фiнансової грамотностi, серед
яких визначальними є такi:

• «лише кожен десятий знає, як заробити грошi. Кожен
сотий — що з ними робити. I, либонь,один лише на тисячу
прихитряється, аби грошi робили грошi» [1, с. 132];

• «заробляй завтра бiльше, нiж нинi, а позавтра ще бiльше!» [1,
c. 134];

• «борги свої вiддавай якомога скорiше» [1, c. 134];

• «не купуй те, за що не можна заплатити» [1, c. 134].
Окрiм фiнансових принципiв накопичення та збереження грошей,

М.Дочинець акцентував увагу на низцi важливих народних спостере-
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жень, що стосуються не стiльки самих грошей, а скiльки людського
ставлення до них. Усi тi спостереження мають повчальний, пiзнаваль-
ний характер та є дороговказом у поводженнi з грошима.

Майстерно письменник увiв до сюжету роману роздуми персонажа
Гречина про грошi, що можна вважати своєрiдним фiнансовим трак-
татом, завдяки якому за допомогою художнiх засобiв грошi перетво-
рилися на художнiй образ.

Так, для їх характеристики автор використав такi епiтети: розумнi,
уважливi, слухнянi. Презентуючи грошi, письменник максимально
наблизив їх до живих iстот, як-от: «Нiколи не говори й не думай про
грошi погано, образливо. Як ти до них — так i вони до тебе. Пам’ятай,
що грошi люблять людей спокiйних, певних у собi, розсудливих i
несуєтних» [1, с. 215]. Надiливши грошi майже людськими властивос-
тями, М.Дочинець доречно вмонтував у сам розвиток сюжету беззапе-
речнi умовиводи, якi узагальнюють досвiд людства щодо поводження з
грошима: «Цiнуй грошi, однаково як великi, так i малi. Не переплачуй,
торгуйся, не давай себе обдурювати,бо цим принижуєш грошi. Плати
за крам i за роботу чесно i бери сповна своє, бо в цьому триб обороту
грошей. Щоразу дiставай i вiдкладай з оборудки хоча б копiйчину, щоб
не ослаблювати грошi. Чим швидше грошi обертатимуться в дiлi,
тим швидше прибуватимуть» [1, с. 126].

Ось у такий спосiб письменник сформував основнi принципи пово-
дження людей iз грошима та презентував цiлу науку про закономiр-
ностi грошового обiгу.

А за допомогою художнiх засобiв йому вдалося створити повноцiннi
художнi образи грошей, що надiленi властивостями живих iстот. На
прикладi життя та дiяльностi головного персонажа Овферiя М.Дочи-
нець показав, як людина може досягти у своєму життi фiнансового
успiху, заробляючи грошi тим, що любить робити найбiльше.

На нашу думку, у подальшому роман М.Дочинця «Криничар.
Дiярiюш найбагатшого чоловiка Мукачiвської домiнiї» може стати
об’єктом дослiдження в аспектi презентацiї рiзних видiв ремесел, а
також цей твiр чекає на свого дослiдника з позицiї виховного iдеалу.
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Сiльвi Жермен (1954 р. н.) є популярною та затребуваною авторкою
сучасної французької лiтератури. Володарка престижних лiтературних
премiй («Фемiна», Гонкурiвська премiя лiцеїстiв), письменниця має свiй
оригiнальний стиль, насичений лiричною тональнiстю та асоцiативними
алюзiями. Вона належить до нової генерацiї письменникiв (Ж.-М.Ле
Клезiо, М.Турньє), якi у своїх творах повертаються до добре забутого
старого (древнiх мiфiв та легенд), перевiряють класику сучаснiстю,
перепрочитують її у свiтi власного екзистенцiйного досвiду. Фiлософ
за освiтою, С.Жермен привносить у свої твори ускладнену символiку,
бiблiйнi запозичення, експериментує з рiзними видами умовного письма.
Тяжiння до таких форм iнакомовлення дозволяє посилити унiверсальне
звучання твору, перевести його з рiвня конкретної сюжетної ситуацiї у
загальнолюдський вимiр, пiдкреслити масштабнiсть проблем i образiв.

Бажанням бiльш досконало та детально дослiдити її творчий метод
зумовлено проведення численних наукових конференцiй та колоквiумiв
серед сучасних французьких лiтературознавцiв (А. Гулен, I.Дотан-
Робiне, А.Армель, Ж.Пулюен та iн.). Бiльш дослiдженими виявилися
такi твори, як «Магнус» (2005), «Янтарна нiч» (1986), «Погляд Медузи»
(1991), проте, роман «Днi гнiву» (1989) не став предметом детального
аналiзу, що, власне, зумовлює актуальнiсть запропонованої статтi,
метою якої є дослiдження особливостей естетики даного твору.

В естетицi постмодернiзму утвердився термiн необароко, запропо-
нований iспанським фiлософом Х.Р. де Бентосом, для визначення рис,
притаманних лiтературi та мистецтву кiнця ХХ столiття, якi виражають
вiдчуття нестiйкостi та тривоги, орiєнтацiю на динамiзм та домiнування
фрагментацiї i антиномiй над цiлiсним та гармонiйним. Цi вiдчуття
непокоять митцiв та знаходять вiдображення у їх творах.

Роман С.Жермен — оригiнальна i яскрава книга, де авторка
змiшує мiметичнi (життєподiбнi) та фантасмагоричнi форми дiйсностi
в єдиний сплав. Вона усвiдомлено демонструє читачам, що межа мiж
повсякденною реальнiстю i фантастикою може бути розмитою. Схоже
на пласти бароко, коли ми не можемо вирiшити, де дiйснiсть, а де
iлюзiя. Сюжет не можна трактувати тiльки в реалiстичному ключi, це
буде лише видима частина «айсбергу». Культурнi i етичнi коди, якi
зашифрованi в романi, ведуть нас до барокової естетики. Письменниця
намагається торкнутися основ свiтобудови, щоб знайти точку опори в
цьому мiнливому свiтi. Найбiльш доступними i близькими до початку
свiту джерелами стають мiф i символ. В них вiддзеркалено те, що
втрачено людством за всю його iсторiю.

Дiя розгортається в невеликому селищi, розташованому серед лiсiв
Морвана. Простiр, оточений лiсами, мiсце невiдомого i нерозумного,
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постає перед нами як метафора архаїчного свiту. Пiд абсолютним,
неподiльним правлiнням Амбруаза Монпертюi, простiр закриває i ви-
ключає можливостi вiдкриватися iншим. Це — iзольована територiя,
i та атмосфера, яка там панує, не вiдноситься нi до якого закону, нi
до якої вищої влади. Авторка створює алюзiю на вiдомий давньогрець-
кий мiф про Талоса, запеклого стража острова Крит, який побивав
камiнням всiх, хто намагався втекти, а також чужинцiв, якi насмiли-
лися проникнути на його острiв. Древнi мiфи та по-новому прочитанi
образи для багатьох письменникiв сучасностi набувають особливої при-
вабливостi, «завдяки багатовiковiй традицiї свого осмислювання, мiф
перетворюється у багатозначну категорiю, здатну висловлювати,
iлюструвати, зазначати та символiзувати широку палiтру смислiв
та виступати альтернативою цiлiсного та нечленованого образу
свiту» [3, с. 305].

Не менш дивними виявляються i мешканцi цього поселення, кожен
з них уражений якимось видом безумства. Монпертюi збожеволiв вiд
любовi i гнiву, Едме Версле — безумна вiд материнського благоговiння
перед своєю донькою, монументальною Ренет, в пишному тiлi якої «. . .
роет лабиринты голод и вожделение» [2, с. 25], Леже, який перестав
рости, лишившись матерi: «. . . будто ждал возвращения блудной
матери и боялся, что она его не узнает. Не узнает сына, которого
запомнила малышом в коротеньких штанишках» [2, с. 60]. Цей дивний
роздроблений свiт, поданий у фрагментах, письменниця намагається
упорядкувати i переплести, щоб скласти сенс, а не зруйнувати
його. Вона змiщує межi смислу шляхом вiдкриття розповiдi про
надприродне, розширює периметр роздумiв до iррацiонального. За
думкою Л.Деманз [3], збирання розкиданих фрагментiв є поетикою
ткацтва, i вже само по собi належить до барокової естетики.

Письменниця використовує старi архетипи мiфiв, вiдроджуючи
фантазматичнi фiгури, але не порушує iлюзiї реальностi, намагаючись
засвiдчити це деталями, якi провокують реальний ефект. Так, образ
Амбруаза Монпертюi має риси мiфiчного батька Тотему. Це архаїчна
тоталiтарна фiгура, яка стурбована думками про збереження своєї
iмперiї. Вiн не дозволяє синам оскаржувати батькiвський деспотизм,
не гребуючи нiяких методiв. Монпертюi поневолив молодшого сина,
вiдсторонивши його вiд виховання своєї улюбленої онуки, не дозволив-
ши виконувати батькiвськi функцiї. Зi старшим сином вiн розриває
вiдносини i змiтає усi родиннi зв’язки через його непокiрливiсть, через
рiшення оженитися всупереч батьковi на Рен Версле: «Двое мужчин
глядели друг другу в лицо, в сумерках черты их вырисовывались резче.
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Отец молча расстегнул пояс, снял его и, ухватившись за пряжку,
размахнулся, чтобы сильнее стегнуть. <. . .> Удар пришелся прямо
по лицу. Багровая полоса перечеркнула лицо Эфраима. Отныне он
был обреченным, отверженным сыном. Его отбраковали, и он должен
пасть, как срубленное под корень дерево» [2, с. 30]. Жорстокiсть i
небажання пiдкоритися плину часу та закону змiни поколiнь наближає
образ Монпертюi до мiфологiчних образiв Лайя та Хроноса, якi
iгнорували ритм та послiдовнiсть рокiв, i ця помилка принесла їм
загибель.

Таким чином, художнiй свiт роману перебуває пiд знаком роздроб-
леностi, це свiт, позбавлений гармонiї, де панує хаос. Авторка вдається
до барокових мотивiв подвiйностi i мiнливостi, до унiверсалiзму. Вели-
кий вплив на її естетику мала фiлософiя Гастона Башляра (1884–1962),
а саме, дослiдження вченого з психоаналiзу стихiй. У творах Сiльвi
Жермен важливу роль вiдiграють космiчнi першоелементи (вода, земля,
вогонь, повiтря), що теж iде в руслi барокової естетики.

Так, герої роману знаходять себе у прямому контактi з природою.
Цiкавою з цiєї точки зору є генерацiя дiтей Ефраїма i Рен: сини Ранку,
сини Дня, та сини Вечора. Брати, потужнi як дуби, здавалося, ввiбрали
їх тисячолiтню мiцнiсть. Кожному з них властива якась риса, що
пов’язує їх з природою (лiсом, небом, рiчкою, звiрами, тощо). Сiльвi
Жермен оголює персонажа, вiн сприймається читачем переважно як
природня людина, позбавлена гуманiзму та iдей прогресу, але саме
наодинцi з природою герой вiдчуває щастя i гармонiю, вiн знаходить
i приймає себе. Наприклад, Жермен-Марi, якого прозвали Глухим
Жерменом. З дитинства вiн був надiлений гострим слухом, навiть тихий
шепiт спричиняв йому бiль, а високi, пронизливi звуки були зовсiм
нестерпними: «. . . каждый звук в его ушах распадался на бесчисленное
множество осколков. В каждом слышались мольба, приглушенный
крик, стон» [2, c. 76], i вiн став глухим, не вiд хвороби чи нещасного
випадку — вiн не захотiв бiльше чути: «Однажды они с Мартеном-
Скаредом рубили бук. И в эту минуту, когда ствол дрогнул, он
почувствовал, как что-то надорвалось в нем самом, что-то дрогнуло
вместе с подрубленным деревом. Как будто дрожь бука пронзила
его тело. <. . .> Плотная, густая тишина застыла в нем. Упавший
ствол лишил его слуха и одарил глухотой. С того дня он перестал
слышать» [2, c. 77].

Цiкаво трактується в романi такий космiчний першоелемент, як
вогонь. За Г.Башляром, вогонь — єдиний зi стихiй, що надiлений
властивiстю приймати протилежнi значення: добра i зла. «Вогонь —
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це сяяння Раю i муки Пекла, ласка i катування. Це кухонне вогнище
i апокалiпсис» [1]. Вогонь, який палає в душi Монпертюi, несе у
собi двi протилежнi iпостасi — вогонь пристрастi i вогонь яростi та
гнiву: «Загубленная красота — вот что увидел в тот день Амбруаз
Монпертюи, вот что томило его долгие дни и многие годы, вот что
жгло огнем его нутро, питало его гнев и страсть» [2, c. 43].

Питання особистостi посiдає особливе мiсце у романному просторi
твору, де йдеться про смисл людської екзистенцiї, про комплекс
стосункiв людини зi свiтом, який дається їй у чуттєвому сприйняттi.
В пошуках себе герої зазнають анаморфозiв. Згiдно Ж.Дельозу,
анаморфоз описує iнволюцiю iстоти, яка вiдслiдковує в глибинi себе
альтернативу. I це не зовнiшня та ранiше iснуюча, а прихована iнша,
яка повинна бути викликана протягом анаморфозу: «В анаморфозi
iстота розгортається i розгортає свою сплячу iншiсть. Саме ця
складка визначає свiт бароко, драпiруючи кручення матерiї, з одного
боку, i складки душi, з iншого» (переклад наш. — Т.М.) [4, c. 12].
Наймолодший з братiв, Блез-Марi, народився iз заячою губою, за що
його прозвали Блезом-Уродом. Вiн був для всiх страховиськом, але
сприймав це спокiйно. Обдiлений фiзичною красою, хлопець мав iнший
дар — дар слова. Його голос був таким проникливим та мелодiйним, що
як тiльки вiн починав говорити, будь-хто, почувши його, зупинявся й
зачаровано слухав. Вiн любить i розводить бджiл, пояснюючи це таким
чином: «Они садятся мне на губы, наполняют мне рот ароматом
и сладостью <. . .> Вот откуда мои слова: вылепленные из всех
земных благостей, они льются с моих губ, как струя чистого меда,
кружат во мне. . .» [2, c. 89]. Ця конструкцiя, з початку недоступна для
сприйняття, поступово складається в образ, який легко прочитується.
Останнє дитя Ефраїма i Рен було вiдзначене печаткою божества пiд
час свого народження: «Перст Ангела Господня коснулся губ младенца,
еще покоившегося в околоплодных водах, одновременно благословив
его и повелев хранить молчание, не разглашая тайну, в которую был
посвящен. <. . .> те, кто удостоен этого божественного касания,
всю жизнь сохранят на теле шрам, как след чудесной раны» [2, c. 87].
В майбутньому вiн стане проповiдником.

На стилiстичному рiвнi роман вражає рiзноманiтнiстю художнiх
засобiв. Поетична насиченiсть тексту пробуджує уяву читача, утворює
образи, якi не завжди пояснюються причинно-наслiдковими зв’язками.
Велику роль у їх створеннi вiдiграє метафора, один з улюбленiших
засобiв барокової поетики: «Когда стариков настигает безумие, время
для них обрывается. Это безумие подобно забившейся в дупло сухого
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дерева сове: изнуренная голодом, холодом и страхом, она застыла
бесформенной тенью и только хлопает огромными, неподвижными,
невидящими глазами» [2, c. 5]. Майстер оксиморонiв, письменниця
створює новi образи, поєднуючи протилежнi за змiстом, контрастнi
поняття i вiдчуття: «. . . до горечи приторный, и до сладости горький
аромат», «легкость громоздкого тела» [2, c. 101–102].

До стилiстичних вмiнь бароко ми можемо вiднести ефект вiдлуння.
На формальному рiвнi це проявляється у грi повторiв, паралелiзмiв,
антитез. Такими прикладами ряснiє текст роману: «Уста превратились
в рану, слова — в крик, слюна — в кровь. Красота смешалась со
злодейством, любовь — с яростью. Вожделение со смертью» [2, c. 6].
Мова С.Жермен багата та вiдточена, фрази розкриваються, як крила
метелика [5], наприклад, за допомогою анадиплозису, що представляє
собою сполуку епiфори з анафорою: «В них звучала та же, что и в
древесных стволах, песнь. Песнь, вечно нарушавшая безмолвие камня,
песнь без мелодии» [2, c. 73].

Таким чином, барокова естетика в «Днях гнiву» знаходить вира-
ження на тематичному, образному та стилiстичному рiвнях. З iншого
боку, авторська мова плавно переходить у внутрiшнiй монолог героя,
виражений невласне-прямою мовою, що є однiєю з репрезентативних
рис постмодернiстського роману. Класичний опис з вкрапленнями ба-
рокової стилiстики нiби омиває всi елементи структури. Оцiнка вини-
кає зсередини: голос оповiдача розчиняється у самiй системi зображення
дiйсностi. Можливо, це поєднання проникливого лiризму та барокової
технiки i є основою дивного, унiкального стилю С.Жермен.
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У статтi розглядається своєрiднiсть роману Ентонi Берджесса
«Механiчний апельсин» з точки зору знайдених у ньому постмодернiстських
стратегiй, зокрема, проаналiзовано специфiку побудови смислового
простору тексту за допомогою його полiжанрових особливостей, iнтертек-
стуальних вiдсилань, моделювання героя як смислову конструкцiю, на
якiй перевiряється iдея абсолютної свободи i етичного свавiлля. Роман
розглянуто як художнiй експеримент, в якому в постмодернiстському
ракурсi поставленi принциповi для сучасного суспiльства питання про
взаємовiдносини особистостi i суспiльства, про добро i зло, про допустимi
межi насильства i свободи.

Ключовi слова: постмодернiзм, роман, простiр тексту,
англiйська лiтература, Е. Берджесс.

Мохначева О.В. Ключи к смысловому пространству текста
постмодернистского романа (Э.Берджесс «Заводной апельсин»).
В статье рассматривается своеобразие романа Энтони Берджесса
«Заводной апельсин» с точки зрения найденных в нем постмодернистских
стратегий, в частности, проанализирована специфика построения смысло-
вого пространства текста при помощи его полижанровых особенностей,
интертекстуальных отсылок, моделирования героя как смысловой кон-
струкции, на которой проверяется идея абсолютной свободы и этического
беспредела. Роман рассмотрен как художественный эксперимент, в кото-
ром в постмодернистском ракурсе поставлены принципиальные для совре-
менного общества вопросы о взаимоотношениях личности и общества, о
добре и зле и о допустимых границах насилия и свободы.

Ключевые слова: постмодернизм, роман, пространство
текста, английская литература, Э.Берджесс.

Mohnachova O. Keys to the semantic space of the text of the post-
modern novel (A.Burgess «A clockwork orange»).
The article considers the issue of the originality of Anthony Burgess’s novel “A
Clockwork Orange” from the point of view of the postmodern strategies found
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in it, in particular, the specificity of constructing the semantic space of the
text using its polygenre features, intertextual references, modeling the hero as
a semantic construction, on which the idea of absolute freedom and ethical
lawlessness is tested. The novel is considered as an artistic experiment, in
which, from a postmodern perspective, questions of principle for the modern
society are posed about the relationship between the individual and society,
between good and evil and the permissible boundaries of violence and freedom.

Key words: postmodernism, novel, text space, English literature,
A.Burgess.

В ряду представителей современной английской литературы Джон
Энтони Берджесс Уилсон (1917–1993) занимает особенное место:
известный композитор, экспериментатор в области литературной
формы, сочетающий в творчестве интеллектуальную глубину и технику
«массовой» литературы, он ставит в своих произведениях сложней-
шие вопросы, ответы на которые не только неоднозначны, но и акти-
визируют общественное сознание, так как касаются вечных тем, не
теряющих актуальность с движением времени. Научное внимание к
творчеству Берджесса направлено в основном в эту область. В дис-
сертационном исследовании «Антиутопия в творчестве Энтони Берд-
жесса» (1994) Л.Ф.Хабибуллина, например, отмечает: «Взаимоотно-
шения личности и общества, сосуществование различных видов куль-
тур, проблемы творческой личности, человеческих взаимоотноше-
ний, религиозные вопросы — все это относится к кругу интересов
писателя» [11]. Вместе с тем, писатель вступил в литературное движе-
ние в тот период, когда формировался постмодернистский концепт и
его теория как всеобъемлющего культурного явления находилась в
стадии разработки, на практике же его элементы проявлялись в твор-
честве многих представителей английской романистики, в том числе,
это относится и к художественной деятельности Энтони Берджесса.

Прослеживая особенности формирования постмодернизма в англий-
ской литературе к.ХХ–н.ХХI века, исследователи опираются на рабо-
ты М.Брэдбери «The modern British novel. 1878–2001» (2001) [13],
Г.-П.Вагнера «A History of British, Irish and American Literature»
(2003) [15], Л.Хатчеон «A poetics of postmodernism. History, theory,
fiction» (1995) [14] и пр.; существенный вклад в разработку проблемы
внесли О.А.Джумайло [3], Т.Н.Красавченко [4], H.A.Соловьева,
О.И.Толстых [9]. Знаковыми фигурами в поле английского постмо-
дернизма общепринято считают М.Брэдбери, Дж.Фаулза, П.Экройда,
Мартина Эмиса, А.С.Байетт, Грэма Свифта и др. Энтони Берджесс
в этом ряду «практически не ассоциируется с постмодернистской
традицией» [10]. Вместе с тем, экспериментальный характер его
романов и многочисленные признаки формирующейся постмодерной
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парадигмы в них позволяют предположить, что Берджесс не остался
свободен от общих культурных тенденций, заметных, в частности, в
его романе «Заводной апельсин» («A Clockwork Orange», 1962).

Цель данного исследования — определить черты поэтики постмо-
дернизма в романе Энтони Берджесса «Заводной апельсин» и найти в
нем смысловые ключи, работающие в постмодернистском ракурсе.

Автор 57 книг различных жанров (среди них 30 романов), Берджесс
заслужил репутацию «человека титанического трудолюбия и фантас-
тической плодовитости, поражающего многоцветием своего твор-
ческого дарования» [5], тем не менее, роман «Заводной апельсин» стал
наиболее известной книгой в его наследии. Этому способствовал успех
экранизации и скандал вокруг нее, культовый режиссер Стенли Кубрик,
жанр антиутопии, магнетически действующий на читателя и зрителя,
но еще в большей мере — проблема насилия, центральная для романа,
и ее неоднозначная морально-нравственная интерпретация.

Вынесенная в заглавие метафора имеет многочисленные трактовки,
особенно важна из них та, которая связана с жанром романа. Конфликт
классической антиутопии (в случае с «Заводным апельсином» прояв-
ляющейся не столь очевидно) заключается в стремлении индивида
преодолеть общественную инерцию и заявить право на индивидуаль-
ную свободу: «Антиутопия, таким образом, рождается в ситуации
ценностного конфликта между современным индивидом и обществом,
и «крах ценностей прошлого вряд ли прошел незамеченным» [6, с. 330].
Общественные интересы по-прежнему отражает в той или иной
форме утопия, а личные интересы человека теперь претерпели изме-
нения и характеризуются стремлением к обособлению и возможнос-
ти реализовать свое право на свободную жизнь» [1]. Следовательно,
герой романа Берджесса может рассматриваться как носитель иной
нравственности, основанной на свободе как воли или экзистенциаль-
ного выбора, так и свободы от общественных интересов. Противостоя-
ние общественного права управлять индивидом и, в случае нарушения
им допустимых границ поведения, определять ему форму наказания, и
с другой стороны, такого индивида как Алекс (умного, агрессивного,
циничного, безжалостного), претендующего на ницшеанскую вседозво-
ленность, — так переосмыслен конфликт в романе «Заводной апель-
син». В таком аспекте текст заметно расширяет жанровые перспекти-
вы в область философского размышления, психологического исследо-
вания, дискуссии. Иногда его пытаются встроить даже в литературу
для подростков (жанр young adult) и расценивать как «литературный
парадокс» или явление контркультуры. Можно сказать, что антиутопия
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у Берджесса — это роман-эксперимент, в котором продемонстрирован
не только такой характерный маркер постмодернистской парадигмы,
как полижанровая игра, но и эффект Смерти автора, интертекстуаль-
ность, ирония, многоуровневая организация текстуального простран-
ства, двойное кодирование и бесконечность смыслового пространства
текста.

При таком подходе важным смысловым ключом становится
композиционно-структурная особенность «Заводного апельсина» —
своеобразная замкнутая сферическая организация: три основные части
романа начинаются с одной и той же фразы: «Ну, что же теперь, а?»,
которая возвращает круговое движение смысла в одну и ту же заранее
заданную точку, словно моделируя механический апельсин. Как
известно, комментируя смысл названия романа, Берджесс указывал
на выражение кокни, означающее «кривой, как заводной апельсин».
Вторая смысловая отсылка — к переводу слова «Orange» с малайского
языка (в Малайе Берджесс некоторое время работал), означающего
«человек», в данном случае, заведенный извне и не очень совершенный.

В первой части картина беспредела, в котором Алекс и три его друга
(прозрачная ироническая интертекстуальная отсылка к благородным
мушкетерам) доказывают внешнему миру свои права на абсолютную
свободу, носит характер гротеска. Алекс доминирует над друзьями
как альфа-самец в стае, изощренно издевается над слабыми, при этом
позиционирует себя как воплощение идеи Сверхчеловека (еще один
интертекст). Показателен в этом смысле жестокий эпизод с «мелкими
kiskami» — сбежавшими с уроков школьницами, которых подцепил в
музыкальном магазине «дядя Алекс»: «Вид у них был такой, будто
они побывали в настоящем сражении, которое, вообще-то, и в самом
деле имело место; они сидели надутые, все в синяках. Что ж, в школу
ходить не хотят, но ведь учиться-то надо? Ох, я и поучил их!» [2].
Его одержимость классической музыкой в этом плане имеет также
особый смысл. По мысли А.Шопенгауэра, сменившая божественную
ипостась Мировая Воля непостижима человеческому рассудку,
только интуиция дает такой шанс и только музыка высвобождает
истинную сущность личности. Эта мощная интертекстуальная отсылка
раскрывает функцию Алекса как смысловой конструкции: он не просто
любитель хорошей музыки (хотя бы одно качество в его пользу?),
музыка высвобождает в нем зверя: «Слушая, я держал glazzja плотно
закрытыми, чтобы не spugnutt наслаждение, которое было куда
слаще всякого там Бога, рая, синтемеска и всего прочего, — такие
меня при этом посещали видения. Я видел, как veki и kisy, молодые



О.В.Мохначева 43

и старые, валяются на земле, моля о пощаде, а я в ответ лишь
смеюсь всем rotom и kurotshu сапогом их litsa. Вдоль стен — devotshki,
растерзанные и плачущие» [2].

Форма романа — от первого лица — также дает своеобразную
подсказку в понимании позиции Алекса: в его исповеди нет ни тени
обмана, он предельно откровенен, даже бравирует своей философией с
позиции сильного: «Неличность не может смириться с тем, что у
кого-то эта самая личность плохая, в том смысле, что правитель-
ство, судьи и школы не могут позволить нам быть плохими, потому
что они не могут позволить нам быть личностями. Да и не вся ли
наша современная история, бллин, это история борьбы маленьких
храбрых личностей против огромной машины?» [2]. Проблема в том,
что сам Алекс борется не с огромной машиной тоталитарного госу-
дарства, а с людьми, которые попадаются ему под руку: запуганные
родители, избитые друзья, изуродованные случайные встречные, уби-
тые жена писателя и «старая ptitsа, окруженная мяукающими kotami
и koshkami».

В таком повороте проблема романа — и его смысловая зона —
распространяется на размышления «отпавшего католика» Берджесса о
«добром и злом боге», восходящим к полемике блаженного Августина
(концепция первородного греха в каждом человеке) и Пелагия
(убежденном в его изначальной безгреховности). Берджесс считал,
что «мы живем, подменяя мораль страхом» и что «Дурной Бог
временно правит миром, а подлинный Бог исчез», и зло неотторжимое
свойство человека: «Что нужно Господу? Нужно ли ему добро или
выбор добра? Быть может, человек, выбравший зло, в чем-то лучше
человека доброго, но доброго не по своему выбору?» [2].

Во второй части романа Алекс как смысловая конструкция теряет
нарочитые очертания воплощенного зла. В тюрьме он не страдает, он
умеет выживать и на Эксперимент соглашается от скуки, пытаясь
обмануть систему. Главный вопрос всей истории здесь поставлен напря-
мую: это не столько выяснение, имеет ли право общество изолировать и
пытаться перевоспитать подонков, представляющих социальную угрозу,
сколько проблема метода воздействия. Алексу ввели искусственное
отвращение к насилию, «стоп» на физическом уровне, не затронув ни
основ его мировоззрения, ни представлений о добре и зле, ни намере-
ний. Вопрос «Ну, что же теперь, а?» по-прежнему остается смысло-
вой вершиной текста, возвращая в механический круг неразрешимых
противоречий.
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Третья часть — самая насыщенная с точки зрения глубинного
посыла и поиска смысла, заключенного в названии текста. Вернув
беспомощного Алекса в зону того насилия, побуждающей энергией
которого он был, история делает его жертвой (физической, моральной,
как субъекта политической пропаганды, исключенной из круга семьи
и даже из «стаи» друзей), но не делает гуманнее или добрее. Главный
итог романа сведен к встрече Алекса, выжившего после попытки
самоубийства и избавившегося от воздействия препарата против
насилия, с его бывшим корешем, переросшим период подростковых
безумств. Размышления Алекса в итоге этой встречи весьма искусст-
венны и отдают античным «Богом из машины», при всей своей бесспор-
ной правильности: «И вдруг я понял, что со мной, бллин, происходит.
Я просто вроде как повзрослел. Да, да, да, вот оно. Юность не вечна,
о да. И потом, в юности ты всего лишь вроде как животное, что
ли. Нет, даже не животное, а скорее какая-нибудь игрушка, что
продаются на каждом углу, — вроде как жестяной человечек с пру-
жиной внутри, которого ключиком снаружи заведешь — др-др-др, и
он пошел вроде как сам по себе, бллин. Но ходит он только по прямой
и на всякие vestshi натыкается — бац, бац, к тому же если уж он
пошел, то остановиться ни за что не может. В юности каждый из
нас похож на такую malennkuju заводную shtutshku.

Сын, сын, мой сын. У меня будет сын, и я объясню ему все это,
когда он подрастет и сможет понять меня. Однако только лишь
подумав это, я уже знал: никогда он не поймет, да и не захочет
он ничего понимать, а делать будет все те же vestshi, которые и я
делал, — да-да, он, может быть, даже убьет какую-нибудь старую
ptitsu, окруженную мяукающими kotami и koshkami, и я не смогу оста-
новить его. А он не сможет остановить своего сына. И так по кругу
до самого конца света — по кругу, по кругу, по кругу, будто какой-
то огромный великан, какой-нибудь Бог или Gospodd (спасибо бару
«Korova») все крутит и крутит в огромных своих ручищах voniutshi
griaznyi апельсин» [2]. Эта пространная цитата с финальных страниц
текста — самое важное сообщение, если рассматривать его в системе
ключевых смыслов, приводящих к проблеме природы зла в человечес-
ком естестве. Алекс-то считает, что в юности все способны на беспредел
в разной степени, а потом само собой пройдет. Однако направляющий
вопрос текста «Ну, что же теперь, а?» в этом моменте вырастает в
целый ряд смежных вопросов, вынесенных за границы размышлений
Алекса (и, разумеется, за границы текста), например: Если бы Алекс
не попал в тюрьму и не прошел испытание Экспериментом, как скоро
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его озарило бы откровение о зависимости «жестяного человечка с
пружиной внутри» не столько от божественной воли, сколько от
личного опыта? Стал бы он обычным человеком без кровожадных ин-
стинктов, как его друг Тим, или перерос в законченного рецидивиста,
для которого чужая жизнь лишь жестяная игрушка?

Как видим, роман Энтони Берджесса «Заводной апельсин» насыщен
глубоким подтекстом и смыслами, которые раскрываются во многом
благодаря постмодернистским техникам. Ключом к пониманию нази-
дания, заключенного в исповеди псевдо-героя (скорее, абстрактной
конструкции, созданной по законам постмодернистской поэтики), ста-
новится игра с жанровыми ориентирами текста, его структурной
моделью, интертекстуальными отсылками, многоуровневой организа-
цией текстуального пространства. Таким образом, роман Энтони Берд-
жесса представляет собой образец художественной практики, предва-
ряющей основные находки постмодерной эстетики.
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Un large éventail de philosophes professionnels, ainsi que des philologues
et culturologues ont été engagés dans l’étude de l’héritage de S.Kierkegaard.
L’analyse thématique de son travail est diverse, ce qui en soi peut
devenir l’objet de recherches scientifiques. La plupart des chercheurs en
existentialisme mentionnent S.Kierkegaard comme le fondateur de cette
tendance philosophique du XXe siècle. Une contribution significative à
l’étude de l’héritage de Kierkegaard et de ses vues philosophiques a été
apportée par le philosophe Lev Shestov, qui a popularisé les oeuvres du
penseur danois à travers le monde. Dans ses livres «Sur la balance de Job.
Pérégrinations à travers les âmes» (1929), «Kierkegaard et la philosophie
existentielle» (1936), «Athènes et Jérusalem, essai de philosophie religieuse»
(1938), il considère le philosophe, tout d’abord, comme un penseur qui s’est
«rebellé» contre la raison métaphysique en faveur de l’absurde de la foi. Le
philosophe P.Gaidenko a consacré plusieurs ouvrages à l’analyse de l’oeuvre
du penseur danois. Dans sa monographie «La tragédie de l’esthétisme.
L’expérience des caractéristiques de la vision du monde de S.Kierkegaard»
(1970), le chercheur a révélé des particularités qui caractérisent le mode
d’existence esthétique et celui éthique dans l’interprétation de Kierkegaard.

Les appels à l’héritage de Kierkegaard sont si nombreux et polyvalents
qu’ils pourraient eux-mêmes faire l’objet de recherches scientifiques.
L’intérêt pour sa philosophie ne s’estompe pas encore aujourd’hui,
les scientifiques trouvent de nouveaux accents dans son concept. Par
exemple, en 2008 a été publié l’article de Benjamin Kilborn «Disappearing
Someone: Kierkegaard, Shame and I» [11] dans lequel l’auteur trouve
son interprétation originale de la nature de la honte, qui est la base du
concept de Kierkegaard du péché et de la peur. En 2013, le «Bulletin
de l’Université nationale de Kharkiv V.N.Karazin», dédié au 200e
anniversaire du philosophe, dans lequel l’importance d’étudier divers
aspects de son enseignement est déterminée: «La pertinence des idées
de Søren Kierkegaard est incontestable encore aujourd’hui, deux siècles
plus tard. Le désespoir, la peur, l’anxiété, les manifestations existentielles
profondes d’une personne partout apparaissent devant nous sous les formes
les plus inimaginables à notre âge éclairé et techniquement avancé» [10].
L’une des manifestations existentielles profondes identifiées dans le système
philosophique de Kierkegaard est le problème de la relation entre les
catégories du possible et de l’absurde, peu étudié dans la littérature
scientifique, qui détermine la nouveauté de notre recherche.

Le but est de tracer sous quelles formes la catégorie du possible est en
corrélation avec la compréhension des limites de l’absurde dans l’oeuvre de
Søren Kierkegaard «Crainte et tremblement» (1843) et dans «Post-scriptum
définitif et non scientifique aux miettes philosophiques» (1846).
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Lorsque Camus écrit Le Mythe de Sisyphe (1942), il voit dans la pensée
de Kierkegaard l’expression d’un sentiment de l’absurde qui n’ose aller
jusqu’au bout de sa découverte et finit par se nier dans le saut échappatoire
par excellence: celui du religieux.

Si cette interprétation a le mérite de reconnâıtre que «Kierkegaard, pour
une partie du moins de son existence, fait mieux que de découvrir l’absurde,
il le vit» [1, p. 42], elle parâıt cependant laisser de côté toute l’originalité de
sa pensée religieuse. Car la philosophie de Kierkegaard ne se donne jamais
pour un dépassement de l’absurde, comme on a trop tendance à le croire,
mais pour un approfondissement: Kierkegaard passe d’un sentiment de
l’absurde à une réflexion sur l’absurde et la clé d’un tel passage nous parâıt
sans conteste liée au thème des possibles, c’est-à-dire à celui de l’action.

Dans un passage du Journal (1938), sur lequel on a, semble-t-il, trop
peu mis l’accent, Kierkegaard pose lui-même le problème en termes très
explicites: ceux du choix, de la détermination de l’action. «Si par essence, je
suis un être de réflexion et me trouve dans le cas de devoir agir résolument,
alors quoi? Ma réflexion alors me montrera autant de possibilités pour que
contre, juste autant. Et qu’est-ce que cela veut dire? Que moi, comme tout
homme je dois daigner remarquer qu’il y a une Providence, un gouvernement
du monde, un dieu; que la réflexion humaine ou la mienne n’est capable
que de m’apprendre à y être attentif; qu’ici si j’ose dire, on doit payer le
péage» [2, p. 58].

«Et sur quoi donc ai-je buté? Sur l’absurde. Alors qu’est-ce l’abrurde?
L’absurde est, comme on voit, tout simple; c’est-à-dire que moi, être
rationnel, je dois agir dans un cas où mon intelligence, ma réflexion me
dit: tu peux aussi bien faire une chose que l’autre, autrement dit là où ma
réflexion me dit: tu ne peux pas agir — c’est là que je dois pourtant agir.
Mais ce cas se présentera à chaque nécessité d’agir d’une façon décisive:
car c’est alors que je suis dans la tension d’une passion infinie et qu’éclate
précisément la disproportion entre action et réflexion» [2, p. 36].

Le problème de l’action, en effet, a toujours été lancinant pour
Kierkegaard. L’existence surgit d’emblée sous la catégorie de l’action. Lors
d’une crise vécue dès sa jeunesse n’avoue-t-il pas, dans un passage du
Journal d’août 1835: «Ce qui me manque, au fond, c’est de voir clair en
moi, de savoir ce que je dois faire, et non ce que je dois connaı̂tre, sauf
dans la mesure où la connaissance précède toujours l’action. Il s’agit de
comprendre ma vocation <. . .>; il s’agit de trouver une vérité qui en soit une
pour moi, de trouver l’idée pour laquelle je veux vivre et mourir» [2, p. 22].

Dans ce cas, on ne saurait davantage méconnaitre la pensée de
Kierkegaard que d’en faire une vision essentiellement contemplative, celle
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d’un rêveur, ou une réflexion coupée de l’action. Le «que dois-je faire?»
domine et oriente toutes les dissertations philosophiques. Les modes de vie
sont radicalement des modes d’action, et la difficulté de vivre, à laquelle
Kierkegaard fut toujours sensible, se révèle, en fait, comme la difficulté d’agir.
L’incertitude quant à l’action joue un rôle dans tous les développements
sur l’infortune de vivre car, dans ce domaine, seule la certitude pourrait
donner un sens à la vie.

Сependant, la certitude absolue ne peut être a priori. Si Kierkegaard
est à la recherche du «que dois-je faire?», il est aussi l’un des esprits qui a
été le plus frappé par la nécessité de l’action et, en même temps, par une
sorte de «péché» de l’action. Or, c’est bien cette contradiction qui fait de
l’homme la proie de l’absurde. L’absurde, c’est d’agir quand la pensée ne
peut pas guider le choix des possibilités offertes à la pensée.

L’absence de fin, l’absence de telos ronge l’être et lui donne le sentiment
de l’absurde, de la vie injustifiable. C’est le leitmotiv qui hante la vie
de l’esthéticien. «Ma vie est totalement dénuée de sens», avoue le jeune
mélancolique des Diapsalmata [3, p. 11], et, si elle est dépourvue de sens,
c’est parce qu’elle n’est pas orientée vers un but qui donnerait lui-même une
certitude à l’action et guiderait le choix. Mais l’esthéticien ne voit rien qui
permette la différenciation: «Ma façon d’envisager la vie est complètement
absurde, reconnait-il. Un esprit méchant, je suppose, a mis sur mon nez
une paire de lunettes dont un verre grossit démesurément et dont l’autre
rapetisse dans les mêmes proportions» [3, p. 24].

Le manque de telos est même si accentué qu’il va de pair avec une sorte
d’inversion de l’ordre du temps. Dans une telle vision, le temps cesse d’être
ce qui fait advenir l’avenir, ce qui conduit vers le futur du but. «Que va-t-il
arriver? se demande celui qui en est la proie. Que réserve l’avenir? Je
l’ignore, je n’ai aucun pressentiment. Quand, d’un point fixe, une araignée
se précipite et s’abandonne aux conséquences, elle voit toujours devant elle
un espace vide où, malgré ses bonds, elle ne peut se poser. Ainsi de moi;
devant moi, toujours un espace vide; ce qui me pousse en avant, c’est une
conséquence située derrière moi. Cette vie est le monde renversé; elle est
cruelle et insupportable» [3, p. 25].

Ce temps inversé, nous le parcourons en quelque sorte à reculons,
incapables de tout progrès: «On dit: le temps passe, la vie est un torrent,
etc. Je ne m’en aperçois pas; le temps reste immobile, et moi aussi. Tous
les plans d’avenir que j’ébauche reviennent tout droit sur moi; quand je
veux cracher, je me crache au visage» [3, p. 28]. Ainsi la vie est absurde
parce que nous ne faisons que la parcourir à reculons: «Chose curieuse, on
éprouve toujours les mêmes préoccupations à tous les âges de la vie et, loin
de progresser, on va plutôt reculant» [3, p. 34].
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Aussi, le sentiment de l’absurde, lié à un temps mort, à un temps qui
ne fait plus advenir l’avenir et le progrès, à un temps disloqué et sans
dimension concrète, va-t-il donner à l’esthéticien le sentiment que la vie a
perdu sa réalité: «Tu es comme un moribond, tu meurs tous les jours, non
au sens profond et sérieux où l’on prend d’ordinaire ce mot, mais la vie a
perdu pour toi sa réalité» [4, p. 177].

La contradiction est flagrante entre les aspirations et l’absence d’un telos
qui les soutiendrait et leur donnerait un sens. C’est pourquoi l’esthéticien est
écartelé entre deux extrêmes qui peuvent sembler contradictoires, mais qui,
en fait, sont complémentaires: d’une part, l’absence de désirs et, d’autre part,
la soumission à tous les désirs, l’ivresse des possibles. Ces deux extrêmes
ont une source unique, comme en témoigne ce passage de L’Alternative
(1843): «Tu n’aspires donc à rien, tu ne désires rien; car l’unique objet de
tes væux, c’est une baguette magique capable de tout te donner, et tu t’en
servirais pour nettoyer ta pipe» [4, p. 183].

L’esthéticien est bien celui qui veut tout, mais qui le veut pour rien, il
veut tout et il est en même temps saisi de l’inanité de ce tout privé d’un
telos qui lui donnerait une consistance.

Une personne ne peut qu’être victime d’opportunités qu’elle ne peut et
ne veut pas incarner en réalité par ses actions. Le possible est son domaine,
celui d’un temps suspendu et d’une absence de réalisation. Don Juan et
Faust, les deux grandes figures d’esthéticiens, montrent bien ce que peut
donner l’ivresse des possibles. Si le premier est l’archétype du séducteur,
c’est parce que le séducteur, l’érotique ne cherche que l’accumulation des
possibles, il refuse de ne conférer qu’à un seul de ces possibles le poids
inexorable de la réalité. Toute délimitation est une limitation, aussi la
femme n’est-elle pour lui qu’un infini de choses finies, et l’érotique doit
chercher à en aimer le plus possible, il doit au sens strict collectionner.
Dans une comparaison célèbre du Journal du séducteur (1843), Kierkegaard
dit que les conquêtes de l’érotique forment les éléments d’un éventail, les
parties d’un tout, et que l’érotique est à la recherche de ce tout impossible
à trouver: la Femme, celle qui synthétise toutes les autres, l’infini de choses
finies. «Alors, assure l’esthéticien, je ferme l’éventail; les parcelles dispersées
se rejoignent et les parties forment un tout. Alors mon âme se réjouit,
alors mon coeeur bat, alors ma passion m’enflamme. Seule cette jeune fille,
unique au monde entier, doit m’appartenir, être mienne. Que Dieu garde le
Ciel, pourvu que je la garde. Mon choix, je le sais, est si grandiose que le
Ciel lui-même serait leurré d’un tel partage, que lui resterait-il quand, elle,
je la garderais?» [5, p. 328]. L’esthéticien n’aime pas une femme concrète, il
ne fait que réver sur la Femme qui n’existe qu’à l’état de possible. Ce thème
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kierkegaardien triomphe dans le Banquet: la femme «est le fini, donc un
être collectif: toute femme est légion. Voilà ce que seul comprend l’éroticien,
et c’est pourquoi il sait aimer beaucoup de femmes sans jamais être abusé;
il aspire seulement toute la volupté que les dieux rusés ont su apprêter
<. . .>; car l’idée de la femme n’est qu’un atelier de possibilités, et, pour
l’éroticien, cette possibilité est une source intarissable de rêverie» [6, p. 22].

Ainsi, les analyses de Kierkegaard tentent bien de montrer que la vie
esthétique n’a aucune réalité, puisqu’elle ne joue que sur la possibilité.
Comment le sentiment de l’absurde ne nâıtrait-il pas de l’irréalité d’une vie
qui ne se nourrit que de possibles, qui ne fait qu’accumuler les possibles,
ou même qu’attendre les possibilités. La virtualité triomphe de la réalité.

C’est pourquoi «toute conception esthétique de la vie est désespoir» [7,
p. 510]. Et dans La Maladie à la mort (1849), Kierkegaard, approfondissant
la notion de désespoir, précise lui-même les liens que ce dernier entretient
avec une vie vouée à la possibilité. Si «la possibilité en se donnant libre
cours renverse la nécessité, de sorte que le moi dans la possibilité déborde
de lui-même sans garder aucune nécessité à laquelle revenir, on a alors
le désespoir de la possibilité. Ce moi devient une possibilité abstraite qui
se démène et s’épuise dans le possible, mais en restant sur place et sans
parvenir quelque part», affirme-t-il [8, p. 103].

La voie de l’esthétique qui se voulait triomphe de l’individualité n’aboutit
donc qu’à la dissolution du moi. Face à cette existence vouée à l’absurde,
n’atteignant rien que des possibilités sans réalité, Kierkegaard insiste sur
la nécessité de l’éthique qui ne fait qu’un avec la nécessité du choix. Il va
se livrer dans L’Alternative à une véritable célébration du choix.

Le choix instaure l’éthique et la conquête de la réalité, car ce n’est que
du point de vue éthique que «la réalité est plus haute que la possibilité» [7,
p. 518]. Le choix permet à l’homme d’échapper à l’emprise de l’absurde,
parce qu’il pose le sens et les valeurs. Kierkegaard est en effet célèbre pour
avoir montré que le choix dont il s’agissait n’était pas un choix relatif,
entre le bien et le mal, mais le choix absolu, celui qui permet d’affirmer
l’existence du bien et du mal que veut justement ignorer l’esthéticien. «Il
s’agit bien ici, d’un choix, et d’un choix absolu, car c’est seulement en
faisant un choix absolu que l’on peut choisir l’éthique. Ainsi le choix absolu
pose l’éthique <. . .>. Le dilemme que j’ai posé est donc absolu; car ses
deux termes sont: choisir et omettre de choisir» [3, p. 26].

Seule l’affirmation de la nécessité du choix, c’est-à-dire des valeurs, peut
rendre l’homme à la réalité et à la vie. Et Kierkegaard envisage même que
toutes les jouissances recherchées en vain par l’esthéticien sont rendues
à l’homme qui accepte le choix. «Je ne suis pas un rigoriste en morale,
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affirme-t-il, ni un enthousiaste de la liberté formelle et abstraite; une fois le
choix posé, tout l’esthétique reparait et, tu le verras, c’est alors seulement
que la vie devient belle, c’est par cette voie seulement que l’homme peut
réussir à sauver son âme et à gagner le monde entier, à user du monde
sans en abuser» [9, p. 108].

Ainsi, le choix, même s’il implique l’exclusion, doit rendre le monde à
l’homme. L’esthéticien ne voulant rien abandonner perdait tout; à celui qui
accepte de choisir, paradoxalement, tout est rendu. L’homme semble donc
avoir gagné la certitude de l’action et vaincu l’absurde.

Cependant, cette victoire, Kierkegaard va la remettre en question. Avant
même de parler dans Le Concept d’angoisse de «l’angoissante possibilité
de pouvoir» qui fait la grandeur de l’homme, mais qui le livre aussi à la
tentation et au péché, il nous montre, dans d’admirables pages de «Crainte
et tremblement», l’insuffisance, voire l’impossibilité du choix, et, par là,
la nécessité d’une suspension de l’éthique. C’est alors que resurgit, tel
l’Hydre de Lernes, l’absurde que l’on croyait vaincu. Pour approfondir
son analyse Kierkegaard part de deux expériences à la fois analogues et
diamétralement opposées, celle d’Agamemnon sacrifiant Iphigénie et celle
d’Abraham sacrifiant Isaac.

La conquête de l’action, celle du choix et de la certitude sur l’absurde,
est en effet concrétisée par le personnage du héros tragique. C’est donc
bien à travers ce personnage que nous pourrons déceler, à la fois, l’intérêt
et les limites de l’éthique.

Le héros tragique est un homme qui se trouve face à un choix, ce choix
constituant une cruelle épreuve. Agamemnon vit l’épreuve par excellence,
celle qui consiste à sacrifier son enfant, sa fille, pour le bien de la cité et du
monde grec. C’est donc au nom de la communauté qu’il doit faire taire son
amour paternel. Le choix consiste pour Agamemnon à préférer le général
et à sacrifier l’individuel.

Or, ce monde du héros tragique, s’il est celui de l’épreuve et du sacrifice,
n’est pas celui de l’absurde. Il est celui de la victoire sur l’absurde. Sans
minimiser le mérite et le déchirement d’Agamemnon, Kierkegaard essaie
de nous montrer qu’Agamemnon choisissant le devoir choisit par là la
sécurisation dans le général, le soutien de la communauté: «Agamemnon
renonce à Iphigénie et trouve par là le repos dans le général: il peut alors
aller la sacrifier» [9, p. 93]. Agamemnon connait la parfaite intégration
au groupe, il est porté par le groupe, soutenu par lui. Il ne connait pas la
solitude. De surcrôıt son épreuve est tragique, mais elle n’ébranle aucune
certitude. D’après Kierkegaard, le héros tragique renonce au certain pour
le plus certain. C’est un choix rationnel même s’il est déchirant, une sorte
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de pesée entre deux certitudes, celle de son amour paternel et celle de son
devoir social. Agamemnon ne fait donc qu’échanger une certitude contre
une autre. Son sacrifice est en même temps un calcul, au nom du rationnel,
dans la sphère de la certitude et de la rationalité. Le sacrifice d’Agamemnon
représente le triomphe du sens.

Mais le cas d’Abraham, analogue en apparence, va replonger dans
l’univers de l’absurde et nous faire percevoir l’échec toujours possible d’une
rationalisation absolue de l’action. Il s’agit également du sacrifice d’un
enfant, en l’occurrence Isaac. Toutefois le problème est tout à fait différent;
il aboutit, nous allons le voir, à une suspension de la rationalité dans
et par l’absurde, à une suspension du calcul dans et par la foi, puisque
finalement, pour Kierkegaard, croire, c’est croire l’absurde. C’est parce
qu’il crut l’absurde qu’Abraham devint le chevalier de la foi.

Abraham n’est pas l’homme du renoncement, de la résignation [9, p. 101],
il a su dépasser ce stade, parce qu’il croit en vertu de l’absurde. «Je crois
néanmoins <. . .> en vertu de l’absurde, en vertu de ma foi que tout est
possible à Dieu» [9, p. 119]. Et Kierkegaard précise: «L’absurde n’appartient
pas aux différences comprises dans le cadre propre de la raison. Il n’est
pas identique à l’invraisemblable, l’inattendu, l’imprévu. Au moment où
le chevalier se résigne, il se convainc de l’impossibilité selon les vues
humaines; tel est le résultat de l’examen rationnel qu’il a l’énergie de faire.
En revanche, au point de vue de l’infini, la possibilité demeure, au moyen de
la résignation; mais cette possession est en même temps une renonciation,
sans être cependant une absurdité pour la raison; car celle-ci conserve son
droit de soutenir que, dans le monde fini où elle est souveraine, la chose
existe et demeure une impossibilité. Le chevalier de la foi a aussi clairement
conscience de cette impossibilité; la seule chose capable de le sauver, c’est
l’absurde, ce qu’il conçoit par la foi. Il reconnait donc l’impossibilité et,
au même moment, il croit l’absurde; car s’il imagine avoir la foi sans
reconnaitre l’impossibilité de tout son coeur et avec toute la passion de
son âme, il se dupe lui-même, et son témoignage n’est nulle part recevable,
puisqu’il n’en est pas même venu à la résignation infinie» [9, p. 121].

La foi n’est donc pas ce qui permet de dépasser l’absurde, mais ce qui
ne fait qu’un avec la révélation de l’absurde. D’où la formule sur laquelle il
faut insister: «La seule chose capable de la sauver, c’est l’absurde, ce qu’il
conçoit par la foi» [8, p. 189].

Mais, pour Kierkegaard, l’histoire d’Abraham va encore permettre un
approfondissement de la notion d’absurde. Car, jusque-là, Abraham et
Sarah n’ont cru qu’à un absurde relatif, à un impossible au nom des lois
biologiques, à un impossible humain, ils croyaient que tout était possible à
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Dieu, garant du sens. Or, voilà qu’une épreuve supplémentaire est demandée
à Abraham. Une épreuve qui remet tout en cause. Isaac, ce fils unique en
qui Dieu avait incarné sa promesse, qui représentait l’espérance d’Abraham
et la certitude de sa foi, Dieu exige qu’il soit sacrifié. Il s’agit bien là, non
plus ď’un absurde relatif, mais de l’absurde absolu. C’est Dieu lui-même
anéantissant sa création. «Voici qu’après avoir réalisé l’absurde par un
miracle il voulait maintenant voir son oeuvre à néant» [2, p. 31].

Malgré le horreur de cette exigence, Abraham crut et ne douta point [2,
p. 34], il crut l’absurde. Abraham croit vraiment sans aucune raison de
croire, puisque Dieu vient d’anéantir sa dernière raison de croire, l’objet
du miracle et de l’espérance.

Kierkegaard insiste sur la différence entre Agamemnon et Abraham.
Si Abraham n’avait pas cru l’absurde il aurait accompli un acte digne du
héros tragique: il aurait offert sa vie à la place de celle de son fils. Son
acte aurait eu un sens, le monde l’aurait admiré, mais il n’aurait pas fait
un acte de foi. Son destin aurait été exemplaire, mais il n’aurait pas été
l’Exception.

Ainsi, l’importance de l’absurde chez Kierkegaard va de pair avec la
nécessité d’une suspension de l’éthique. Celui qui n’a pas le sentiment d’une
insuffisance de l’éthique, celui qui se glorifie de la moralité, ne sera jamais
qu’un philistin et n’accédera jamais à la vérité de la vie. «Leur morale,
dit Kierkegaard de ces philistins, est un bref résumé des diverses affiches
de police <. . .>, ils n’ont jamais ressenti la nostalgie de quelque chose
d’inconnu, de lointain» [2, p. 23].

C’est pourquoi, si la différenciation des trois stades apparait sans
conteste chez Kierkegaard, on pourrait cependant soutenir que l’esthétique
n’est pas si éloigné du religieux que ce qu’on pourrait le penser de prime
abord et que seul l’éthique est d’un autre ordre [7, p. 413]. Car l’éthique est
l’affirmation de la primauté du Sens, alors que l’esthétique et le religieux
en sont justement, non la suppression, mais la suspension. L’esthétique,
parce qu’il reste en deçà, le religieux parce qu’il est au-delà.

Nous touchons là tout le thème kierkegaardien du paradoxe.необходимо
рассмотреть La religion doit demeurer, en effet, un paradoxe qui ne
peut se rendre compréhensible; il faut conserver cette dimension de
l’incompréhensible sous peine de voir se dissoudre l’essence même du
religieux. Dans le Post-scriptum, Kierkegaard écrit: «Il faut de la passion
pour maintenir dialectiquement la distinction de l’incompréhensible <. . .>.
Il y a des choses qui entrent difficilement dans la tête de certaines personnes,
par exemple la notion passionnée de l’incompréhensible» [7, p. 424]. Or,
cette notion passionnée de l’incompréhensible est bien celle qui sous-tend
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le religieux, puisque Kierkegaard, toujours dans le Post-scriptum, parle
également du «martyr de croire contre la raison» [7, p. 431]. Il affirme, en
outre, «sans risque pas de foi, la foi est justement la contradiction entre la
passion infinie de l’intériorité et l’incertitude objective»; et il conclut: «Si
je puis concevoir Dieu objectivement, alors je ne crois pas» [7, p. 439]

La notion de l’absurde est donc bien la clé de la religion. Et ces deux
notions sont tellement imbriquées l’une dans l’autre que l’on ne décèle pas
toujours très bien si Kierkegaard envisage le religieux à partir de l’absurde,
ou s’il définit l’absurde à partir de la foi, comme semble en témoigner un
autre passage du Post-scriptum: «En repoussant de l’objectivité, l’absurde
donne la mesure de la foi dans l’intériorité. Voici par exemple un homme qui
veut avoir la foi. La comédie commence. Il veut la foi; mais, grâce au travail
d’analyse et d’approximation objectives, il veut se donner des garanties.
Qu’arrive-t-il? Grâce à l’approximation l’absurde devient autre chose; il
devient probable, plus probable, peut-être tout particulièrement et même
infiniment probable. Il va donc maintenant y croire et il peut prétendre qu’il
ne croit pas comme les cordonniers, les tailleurs et les simples, mais bien
après mûr examen. Il est donc sur le point d’y croire, mais, chose curieuse,
c’est justement devenu impossible <. . .>. Car l’absurde est justement objet
de foi et il est la seule chose qui en soit l’objet» [9, p. 153].

Conclusions. Ce n’est donc que par l’intermédiaire de l’absurde que
l’homme se met comme Individu dans un rapport absolu avec l’Absolu.
L’absurde demeure le seuil unique qui, pour Kierkegaard, donne accès à
l’Absolu.

L’absurde permet le «saut», peut-être assure-t-il même ce que
Kierkegaard a cherché toute sa vie, ce que l’esthète cherche d’une manière
désespérée et vouée à l’échec, ce qui résoudrait les difficultés insurmontables
de l’action humaine: l’inaccessible répétition [7, p. 442], maitrise d’un
temps disloqué, qui assurerait le triomphe du temps authentique.
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Постановка наукової проблеми та її значення. У скарбницi
дитячої лiтератури налiчується надзвичайно велика кiлькiсть
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творiв, що вiдрiзняються один вiд одного за жанром, тематикою та
провiдними iдеями. У нашому дослiдженнi мова йтиме про казкову
повiсть Джеймса Метью Баррi «Пiтер Пен», що є також одним iз
найвизначнiших казкових творiв для дiтей. Зазвичай, образ Пiтера
Пена в лiтературознавствi сприймається неоднозначно, адже вченi у
процесi художньої iнтерпретацiї неодноразово намагалися виокремити
характернi рiзноплановi риси цього персонажу. Проте, детальних дос-
лiджень щодо особливостей поєднання рiзнорiдних компонентiв, тобто
амбiвалентностi, у духовному свiтi головних героїв казкової повiстi
«Пiтер Пен» досi не було зроблено. Отже, у своїй розвiдцi з’ясуємо
характер дитячого свiту у згаданiй казковiй повiстi, акцентуючи увагу
на амбiвалентностi як однiй iз найвизначнiших рис, притаманних
героям аналiзованого твору. У цьому полягає актуальнiсть нашого
дослiдження.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Серед науковцiв, якi
дослiджували лiтературознавчу унiкальнiсть англiйської лiтературної
казки i, зокрема, творчiсть Дж.М.Баррi та тему дитинства у казковiй
повiстi «Пiтер Пен», слiд першочергово назвати М.В. Iванкiву,
Н. Г.Ахлюстiну, Л. I. Скуратовську, Н.М.Демурову, А.Л.Борисенко
та багатьох iнших. Цi дослiдники визначають характернi особливостi
англiйської лiтературної казки, видiляють риси, властивi героям
англiйських лiтературних творiв, вивчають образи дитини i дитинства
в англiйськiй дитячiй лiтературi, проблеми сполучення в нiй реального
та фантастичного тощо.

Мета i завдання статтi. Метою нашого дослiдження є аналiз
дитячого свiту у казковiй повiстi Дж.М.Баррi «Пiтер Пен», окреслення
суперечливих рис, притаманних персонажам твору, визначення психо-
логiчних особливостей героїв на межi дитинства та дорослого життя, а
також з’ясування сутностi та характеру амбiвалентностi як основної
характеристики зображення дитячого свiту в повiстi.

Виклад основного матерiалу й обґрунтування отриманих
результатiв дослiдження. Варто розпочати з того, що Джеймс
Метью Баррi — вiдомий шотландський письменник, драматург та
журналiст, а також автор надзвичайно вiдомої серед дiтей та дорос-
лих казкової повiстi «Пiтер Пен». Майбутнiй письменник народився
9 травня 1860 року у мiстi Кiррiм’юре. Створений Джеймсом Метью
Баррi образ Пiтера Пена принiс йому неабияку популярнiсть. Сам
лiтератор завжди говорив, що образ хлопчика, який не хоче дорослi-
шати, був випадково народжений його фантастичною уявою, проте
iснують й iншi думки з цього приводу. Деякi дослiдники стверджують,
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що прототипом образу Пiтера Пена є брат шотландського письменника,
який помер у юному вiцi.

Говорячи про сiм’ю лiтератора, треба зазначити, що Джеймс був
дев’ятою дитиною у сiм’ї батька Девiда Баррi та матерi Маргарет
Огiлвi. Їхня родина була досить бiдною, проте матiр, попри все,
пiклувалася про духовний розвиток своїх дiтей: розповiдала легенди та
народнi сказання, заохочувала до вивчення рiдного фольклору, а також
розвивала естетичнi смаки молодших, спiваючи шотландськi пiснi i, у
такий спосiб, спонукаючи молоде поколiння розвивати творчi здiбностi i
духовно збагачуватися. Отримання освiти було справжньою заповiтною
мрiєю для кожного iз небагатої родини Баррi, однак лише майбутньому
письменниковi вдалося вступити до Единбурзького унiверситету. «Пiсля
закiнчення навчального закладу Джеймс Метью Баррi переїздить до
Лондона, де починає свою творчу дiяльнiсть спочатку як музичний
критик в газетi «Ноттiнгем Джорнал», журналiст, письменник, а в
подальшому i драматург» [5, с. 19].

Справдi визначною подiєю в життi Дж.М.Баррi стало знайомство
iз сiмейством Артура та Сильвiї Девiс та їхнiми п’ятьма дiтьми.
Письменник дуже зблизився з цiєю родиною, проводив з ними багато
часу, був дуже приємно вражений теплими довiрливими стосунками
мiж батьками й дiтьми та пануючою атмосферою в цiлому. Для дiтей
письменник став справжнiм другом. Йому вдалося вразити їх своєю
кмiтливiстю та здатнiстю швидко вигадувати дивовижнi чарiвнi iсторiї
та рiзноманiтнi життєвi цiкавинки. У подальшому Баррi довелося
навiть стати їхнiм повноправним опiкуном, адже подружжя Девiс рано
померло. Деякi джерела стверджують, що саме пiд час розповiдей
чарiвних iсторiй молодшим Девiсам письменник вигадав образ Пiтера
Пена — хлопчика, що не хоче дорослiшати. До речi, наймолодшого сина
Девiсiв звали Пiтером, тому автор вирiшив використати це iм’я задля
створення духовно близького для цих дiтей образу, що мав звичне для
них найменування. Н. Г.Ахлюстiна переконує, що «прiзвище казкового
героя автор запозичив у давньогрецького бога природи — Пана, звiдси
пiшло i вбрання iз листя Пiтера Пена» [1, с. 20].

Багато дослiдникiв вiдзначають, що вперше ми зустрiчаємо хлопчи-
ка, який не хоче дорослiшати, у романi «Томмi i Грiзел» Дж.М.Баррi,
проте вiн був втiлений лише у деяких рисах характеру образу хлопчика
Томмi. Вперше письменник згадує Пiтера Пена у творi «Бiла пташка»
1902 р., але там йому придiлено доволi мало уваги, реципiєнт має змогу
дiзнатися тiльки про те, що це подiбний пташцi хлопчик.

Через два роки пiсля виходу цього роману письменник вирiшив
звернутися до образу вигаданого персонажа, саме тому створив цiкаву
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чарiвну п’єсу «Пiтер Пен» для постановок у театрi. Щодо зовнiшнос-
тi головного героя, то необхiдно зазначити, що Дж.Баррi нiколи
не загострював увагу на цiй характеристицi героя. Подiбний пiдхiд
дозволяє читачам поринути натомiсть у закутки своєї уяви та засто-
сувати всi механiзми для вiдтворення образу чарiвного хлопчика
самостiйно. Письменник порiвнює зуби Пiтера Пена з перлинами,
що виблискували на приємному обличчi пiд час посмiшки, а його
вбрання, за описом Баррi, було сумiшшю листячка та прозорої смоли.
Автор не вказує вiку головного героя, але зображує його як веселого,
безтурботного та дещо егоїстичного хлопчика, якому чужi почуття
спiвчуття й милосердя, тому що «справжню насолоду вiн отримує
вихваляючись та демонструючи власну значущiсть перед iншими» [4,
с. 96].

Прем’єра п’єси «Пiтер Пен» вiдбулася в театрi герцога Йоркського
у Лондонi в груднi 1904 р. Гра акторiв, фантастичнi образи, костюми
та цiкавий сюжет повнiстю полонили серця глядачiв. Пiтер Пен вiдразу
став однiєю iз найзнаменитiших фiгур в дитячiй лiтературi ХХ ст.,
а також сприяв появi багатьох iнтерпретацiй, схожих образiв та став
предметом дослiдження для багатьох дослiдникiв-лiтературознавцiв.

На сьогоднi iснує одна невирiшена проблема, що стосується сприй-
няття Дж.Баррi лише як представника лiтератури для дiтей або ж як
письменника для дорослих та дiтей. Наприклад, М.В. Iванкiва вважає,
що його не можна сприймати лише як автора дитячої лiтератури, це
саме стосується i його найвидатнiшої п’єси «Пiтер Пен». «За простими
сюжетами криється складне фiлософське пiдґрунтя, що мiстить пошуки
сенсу дорослiшання, протиставлення реального життя та творчої
дiяльностi, конфлiкти творця з самим собою, а також iз оточуючим його
свiтом та багато iншого. Автор поєднує особливостi лiтературної казки
ХIХ ст., риси пригодницької лiтератури ХVIII–ХIХ ст., а також iдеї,
притаманнi поезiї романтикiв для дiтей» [6, с. 201]. Згадана дослiдниця
також вказує на те, що «визначною особливiстю творчостi Дж. Баррi
є притаманнi йому лiтературна гра та iронiя. Письменник залучає
романтичнi та казковi образи, надiляючи подiї i ситуацiї iронiчним
вiдтiнком: турботлива нянька є собакою; головний герой, тобто Пiтер
Пен, втрачає свою тiнь i намагається її приклеїти, намастившись милом;
замiсть вiтрил герой використовує свої штанцi, а образ жахливого
монстра втiлюється в образi крокодила, що проковтнув годинник, який
сповiщає героїв про його наближення» [6, с. 201]. Наявнiсть у творi фей,
пiратiв, iндiйцiв, конфлiктiв та сутичок, протистояння стихiї надають
казковiй повiстi особливого характеру. Таким чином, вiдбувається
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поєднання уявних фантастичних речей iз реальними, що полегшує
сприйняття тих чи тих чудернацьких подiй у творi.

А.Борисенко виявляє прототипи лiтературних героїв казкової
повiстi «Пiтер Пен» та розмiрковує про загальний фiлософський сенс
твору. Дослiдниця доходить висновку, що тема дитинства у творi
Баррi є провiдною. Дитинство було перiодом i спокою, i тривоги для
письменника. «У дитинствi Баррi також був залучений до гри: брав
участь у шкiльному театрi, розiгрував рiзноманiтнi пригодницькi
вистави разом iз братами, сестрами та друзями. Проте, з дитинством
пов’язанi i найбiльш трагiчнi подiї життя митця, такi як втрата брата,
зокрема» [3].

Визначна українська дослiдниця Л. I. Скуратовська розглядала
англiйську дитячу лiтературу в аспектi її жанрових особливостей,
а також на прикладi повiстей Дж.Баррi вивчала динамiку розвитку
казкової повiстi вiд початку ХХ ст. Лiтературознавиця порiвнює казковi
повiстi Баррi iз творами для дорослих Дiккенса, Гардi та iн. i робить
висновок про те, що повiстi «Пiтер Пен», «Пiтер Пен i Вендi» є
динамiчно цiкавими i розважальними, у них збережена «казковiсть»,
що була сформована ще давнiми класиками, мiстяться iронiчнi моменти,
що згладжують текст та спрощують читацьке сприйняття. З приводу
спiввiднесення дитячої лiтератури та лiтератури для дорослих Л.Ску-
ратовська доходить висновку, що «повiстi є наближеними до морально-
фiлософських притч, а отже, є представниками обох вищезгаданих
напрямкiв» [7, с. 83]. Тож, це свiдчить про те, що Баррi намагався не
лише розважити дiтей, створюючи цiкавi казковi сюжети, а й дати
вiдповiдi на важливi естетичнi, соцiокультурнi та фiлософськi питання,
якi будуть зрозумiлими для старшого, досвiдченiшого поколiння.

Переходячи до зображення теми амбiвалентного характеру дитячого
свiту у повiстi Дж.Баррi «Пiтер Пен», необхiдно згадати, що тема
дорослiшання та смертi у творах письменника вмотивована його тра-
гiчним сприйняттям життя загалом. Такi фiлософськi константи, як
життя, смерть, кiнець, вiчнiсть спонукають до думок про плиннiсть
часу: людина не може повернутися в минуле та виправити свої помилки,
а також не може отримати свiй «другий шанс» i скористатися ним.
Жорстокiсть часу щодо людини є просто невимовною. Цей жорсто-
кий висновок автор репрезентує у казковiй повiстi «Пiтер Пен», ствер-
джуючи, що усвiдомлення спливу життєвого часу приходить до людини
дуже рано, у два роки: «Два — це вже початок кiнця» [2, с. 1]. Вендi
розумiє це у дворiчному вiцi, коли її мама мiсiс Дарлiнг висловлює свiй
жаль щодо дорослiшання маленької прекрасної дiвчинки.
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Категорiя дитинства у повiстi «Пiтер Пен» є повнiстю переосмис-
леною. Баррi вiдкриває реципiєнтам очi на те, що дитяча невиннiсть
не завжди є правдивою. Дiти веселi та радiснi, але також i жорстокi
у своїх насолодах пiд час життя та гри, а саме це вiдбирає в них
вiдчуття любовi, турботи та спiвчуття. Образ Пiтера Пена створений
iз цих якостей, у той час як iншi герої-дiти сповненi добра, нiжностi та
розумiння, що вiдкриються повною мiрою лише тодi, коли дитинство
закiнчиться. Дорослiшаючи, дiти, як зазначає Баррi, втрачають най-
важливiше — свободу та поезiю життя. Дитина для письменника є
митцем, а все дитинство є цiлiсною поетичною моделлю свiту. Баррi
вважає, що конфлiктом постає етап дорослiшання, коли необмежена у
всьому дитяча уява, фантазiя, iдеї та думки стикаються iз реалiями
звичайного життя i його рутиною. Дорослiшання, за Баррi, означає
втрату казкової необмеженостi та творчої свободи, а з нею i втрату
iндивiдуальностi, що вирiзняє ту чи ту особистiсть. Дитина, що є рiвною
за своєю творчою свободою митцевi, стає дорослою, влаштовується на
роботу, займає певну посаду, яка, звичайно ж, викорiнює всi поетичнi
паростки ранiше творчої особистостi. М.В. Iванкiва переконує нас в
тому, що iстинний творець у розумiннi Баррi — це «митець, що вирiс,
але залишився мiж двома свiтами, дитячим i дорослим, є справжнiм,
адже його свiтовiдчуття розривається, призводить до нерозумiння та
вiдчуження» [5, с. 46].

Аби дослiдити амбiвалентний характер дитячого свiту в казковiй
повiстi Баррi «Пiтер Пен», необхiдно вiдзначити, що категорiя дитин-
ства в даному творi проявляється через спiввiдношення її з дорослим
життям. Кожен iз героїв повiстi незалежно вiд його вiку проявляє у
своєму характерi та демонструє у своїх вчинках певну «дитячiсть» та
її можливi суперечностi. Дитячий свiт кожного є амбiвалентним, адже
мiстить у собi поєднання рiзнорiдних компонентiв, що складаються в
цiлiсну картину. Говорячи про мiстера Дарлiнга, наприклад, важливо
звернути увагу на те, що вiн є головою своєї родини, пiклується
про її статки, а також про суспiльну думку щодо своєї сiм’ї. Певна
зарозумiлiсть та тяга до соцiального статусу є компонентами дорос-
лого життя, тобто негативними, за Дж.Баррi. Попри це, в образi
мiстера Дарлiнга чiтко простежуються деякi негативнi компоненти
дитинства як життєвого перiоду, такi як надмiрна дитячiсть та дурiсть,
що виявляються у його спробi пожартувати над собакою-нянею Неною,
наливши в її мисочку замiсть молока гiрких лiкiв. Такого жарту нiхто
не оцiнив — анi Нена, анi власнi дiти мiстера Дарлiнга.

Мiсiс Дарлiнг постає перед читачами як образ iдеальної люблячої
матерi, що щиро пiклується про своїх дiтей, дарує їм всю необхiдну
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нiжнiсть та ласку, якої вони так потребують. Попри це, мiсiс Дарлiнг
зберiгає в собi безтурботнiсть дитинства, а також перетворює кожну
свою дiю на гру. Кожної ночi вона вкладає дiтей спати та влаштовує
прибирання в думках своїх дiтей, позбавляє їх нав’язливих неважливих
думок та наповнює їхню свiдомiсть казками. Тобто героїня не втратила
чистоти дитячої душi, вона все ще здатна фантазувати, мрiяти та
творчо розвивати своїх дiтей, спонукаючи їх до поетичного осмислення
свiту.

Нена — собака-нянька в родинi Дарлiнгiв. Її образ є унiкальним
прикладом iдеального дорослого, адже вона сповнена турботи, вiдпо-
вiдальностi та певної суворостi. У нiй майже не залишилося дитячих
рис характеру, але це не робить її негативною, навiть навпаки. В уявi
читача Нена постає помiчницею, завжди готовою прийти на допомогу,
яка дарує любов, пiдтримку та турботу дiтям i займається їхнiм
вихованням.

Вендi, Джон та Майкл є звичайними дiтьми, якими їх i зображає
Дж.Баррi: вони люблять фантазувати, гратися та мрiяти про рiзнi
речi, є вiдкритими до творчостi та поетичного мислення. Вони втiлю-
ють вiковi риси дiтей, якими вони всi є до початку етапу дорослiшання.
Познайомившись iз Пiтером, Вендi одразу усвiдомлює свою духовну
зрiлiсть, що переважає у порiвняннi iз Пiтером. Героїня виявляє всi
необхiднi дорослi почуття та демонструє свої навички: спiвпережи-
вання, пiдтримку тощо. Отже, вона є iдеальним варiантом для Пiтера
Пена, що шукає маму для своїх хлопчакiв iз таємничого острова Небу-
валiя. «Категорiя дитинства проявляється в дитячих образах через
поведiнку та певнi дiї героїв: жарти, iгри, мрiї, подання та наслiдуван-
ня чийогось прикладу, певний непослух та iн. Дiти примiряють на собi
образи дорослих. Це засвiдчує розумiння дiтьми процесу дорослiшан-
ня i всiх зовнiшнiх, а також i внутрiшнiх змiн, до яких воно призво-
дить» [5, с. 180]. У наведеному випадку ми маємо змогу прослiдкувати
суперечнiсть мiж жалем до швидкоплинностi часу, дитинства i жагою
до дорослiшання, осягненням iнших рис характеру та перетворенням в
iншу особистiсть.

Образ Пiтера Пена — це уособлення хлопчика, який не хоче
дорослiшати, що вiрить в iдею вiчної юностi та дотримується правил
цiєї гри. Вiн розглядає дитинство як пору, про яку можна тiльки мрiяти
та якої прагнути. Говорячи про його особистiсть, варто вiдзначити, що
важливими рисами його характеру є категоричнiсть та жорсткiсть.
Вiн визнає лише свою точку зору та не розглядає iнших можливих
варiантiв. Свою неосвiченiсть у низцi питань вiн демонструє як гру,
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у якiй просто не iснує iнших допустимих точок зору, адже його
думка — найправильнiша. Пiсля знайомства Пiтера з Вендi хлопчик
помiтно впливає на неї, проте дiвчинка не повнiстю погоджується
iз твердженнями вiчно юного хлопчика, адже володiє навичками
критичного мислення, якi в нiй виховувала її сiм’я.

Вiд початку казкової повiстi ми дiзнаємося, що Пiтер Пен — це
казковий герой iз iсторiй, якi розповiдала дiтям мiсiс Дарлiнг. Вiн
уособлює також iдеї нескiнченного дитинства, казковостi i вмiння
бачити чудернацьке в реальностi. Саме тому вiн змiг стати другом для
звичайних дiтей, чиї думки в ранньому вiцi все ще сповненi фантазiйних
чарiвних iдей, — Вендi та її братикiв. «Вендi не втратила вiри у чарiвне,
саме тому Пiтер лише затверджує її здогадки про казковий свiт, фей,
русалок та iнших казкових героїв» [1, с. 27].

Попри вiру Пiтера Пена в те, що його внутрiшнiй свiт є винятково
дитячим, його звичне середовище iснування бiльше нагадує доросле, i
в цьому також полягає амбiвалентнiсть його дитячого свiту. Вiдомо,
що Пiтер Пен мешкає на казковому островi Небувалiя разом iз
хлопчиками, що залишили свої домiвки, попрямували за ним i тепер
вважаються зниклими. Вони є так званою армiєю, керує якою сам Пiтер.
Нарiвнi з дорослими хлопчики борються зi своїми ворогами-пiратами,
демонструють свою хитрiсть, смiливiсть та силу у протистояннях. Їхня
спiльнота здатна самостiйно жити та забезпечувати собi всi необхiднi
для проживання умови. Вони знаходять їжу, виготовляють приладдя
для захисту i навiть беруться звести будинок. Попри це кожна юна
душа потребує ласки, любовi, турботи, розумiння та нiжностi, саме
тому хлопчики щиро сприймають Вендi як свою маму, яка завжди
готова дарувати їм тепло, аби зробити їх всiх щасливими.

У характерi Пiтера Пена складно не помiтити суперечностей. З
одного боку, ми бачимо милого хлопчика, що любить гратися та
перетворювати на гру всi дiї, що стосуються свiту дорослих, смiливого,
вiдчайдушного, справедливого та вольового героя, що має свою
конкретну точку зору, вiру, якiй слiдує та яку пропагує. З другого ж,
ми бачимо негативну категоричнiсть, жорстокiсть, нездоровий егоїзм
та бажання все контролювати: «Йому подобалось грати зi смертю. До
того ж, його розпирало вiд гордостi. “Хiба ж я не молодець? Ох, який
же я молодець!”» [2, с. 84]. Прикладом такої гри може слугувати момент
перельоту Пiтера, Вендi, Джона та Майкла вiд будинку Дарлiнгiв
до острова Небувалiї. Оскiльки цi подiї вiдбувалися вночi, Майкл
ледве тримався, аби не заснути, проте, коли вiн засинав, його тiло
летiло вниз iз небесної висоти. Пiтер Пен не поспiшав його рятувати,
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а лише ловив його в останнiй момент, коли хлопчик мiг вдаритися
об поверхню води: «Треба сказати, робив вiн це дуже витончено та
спритно. Але Вендi сердилась на нього, бо вiн аж занадто милувався
собою при цьому, як наче покрасуватися для нього було важливiше,
нiж врятувати людинi життя» [2, с. 34]. Яскравим прикладом може
бути й те, що саме Пiтер Пен вiдрубав руку капiтану Крюковi, або, як,
стверджує сам Пен, «вiдiрвав вiд нього шматочок» та ще й згодував
її крокодиловi. Також пiсля прильоту Вендi та її братикiв додому
Пiтер все ще намагається їх утримати, спробувавши їх обдурити:
«Дiнь, швиденько закрий вiкно! Тепер нам треба вийти через дверi.
Коли Вендi прилетить, вона вирiшить, що мама її бiльше не любить i
повернеться зi мною назад» [2, с. 127]. Проте, пiзнiше хлопчик побачив
мiсiс Дарлiнг пiд час того, як вона грала на фортепiано та плакала.
Вiн побачив люблячу маму, яка щиро сумує за своїми дiтьми та чекає
їх, залишаючи вiкно завжди вiдкритим, саме тому серце хлопчика
крається, вiн змiнює своє рiшення i вiдчиняє вiкно, дозволяючи Вендi,
Джону та Майклу повернутися до своєї сiм’ї.

Отже, перед нами постає амбiвалентнiсть, тобто поєднання рiзно-
рiдних, а iнодi i суперечливих компонентiв, що визначають особливос-
тi дитячого свiту Пiтера Пена. Адже ми бачимо чарiвного маленького
хлопчика, який вiдмовляється дорослiшати, свято вiрить в iдею дитин-
ства як iдеальної пори, повної чарiвностi, казковостi та чудес, проте його
життя сповнене дорослих вчинкiв, подiй та вiдчуттiв. Його особистiснi
риси також є суперечливими, адже вiн здатний бути добрим, чуйним та
навiть милосердним, проте демонструє водночас i жорстокiсть, егоїзм i
категоричнiсть у своїх думках i вчинках.

Висновки та перспективи подальшого дослiдження.
Дж.М.Баррi — вiдомий шотландський письменник ХIХ ст., який є
творцем надзвичайно популярного навiть сьогоднi образу хлопчика,
що не хоче дорослiшати, — Пiтера Пена. Вклад митця у спадщину
англiйської лiтературної казки не можна недооцiнювати, адже
письменник звертається до найважливiших тем, що є актуальними й до
сьогоднi: внутрiшнього конфлiкту особистостi, що переходить вiд пори
дитинства до дорослiшання, поетичної моделi дитячого свiтобачення,
сили чарiв та чарiвного у встановленнi свiтогляду молодого поколiння,
ролi творчостi для розвитку духовно збагаченої особистостi та багатьох
iнших. Творчий спадок письменника є не тiльки захоплюючим, але й
глибоко фiлософським. Саме тому Баррi є одним iз найяскравiших
представникiв дитячої лiтератури, адресатами якої є i дорослi.
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Амбiвалентнiсть є основною визначною рисою, що характеризує
дитячий свiт у повiстi Дж.Баррi «Пiтер Пен». Поєднання дитячого
i дорослого в образах дорослих iнодi виявляється в iнфантильностi,
дитячостi та дуростi, а iнодi — у фантазiйному багатствi, вiрi в чарiвне
та неосяжне. На прикладi дитячих образiв казкової повiстi можна
стверджувати факт неодмiнного дорослiшання, якому пiдвладнi свiтлi
дитячi особистостi, навiть коли вони самi цього не бажають. У деяких
образах, зокрема в образi Вендi, це проявляється у турботi, пестощах
та любовi, а в iнших, зокрема в образi Пiтера, — у категоричностi
поглядiв та жорсткостi характеру.
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Жанрова своєрiднiсть лiтературного кiносценарiю.
У статтi дослiджується кiносценарiй як своєрiдне клiше, що має
iнтегрований аспект: взаємодiя кiнематографу, кiносценарiю, художньої
лiтератури. З урахуванням жанрової автономiї зроблено спробу виявити
ступiнь причетностi кiносценарiю до лiтературного жанру. Дослiджуючи
самостiйнiсть кiносценарної жанрової системи у контекстi її взаємодiї з
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засобiв кiносценарiю як жанру.
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Жанровое своеобразие литературного киносценария.
В статье исследуется киносценарий как своеобразное явление, имеющее
интегрированный аспект: взаимодействие кинематографа, киносценария,
художественной литературы. С учетом жанровой автономии киносценария
делается попытка уяснить степень причастности киносценария к литера-
турному жанру. Исследуя самостоятельность киносценарной жанровой
системы в контексте ее взаимодействия с художественным текстом, выяв-
ляем художественный диапазон изобразительно-выразительных средств
киносценария как жанра.
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Shapoval М.V. (academic mentor Doc. M.Dudnikov). Genre
originality of the literary screenplay.
his paper explores the screenplay as a phenomenon with an integrated aspect:
the interaction of cinematography, the screenplay, and fiction. Given the
genre’s autonomy with the screenplay, an attempt is made to understand the
degree of involvement of the screenplay in the literary genre. Exploring the
independence of the cinematic genre system, in the context of its interaction
with the literary text, we strive to reveal the artistic range of the pictorial and
expressive means of the screenplay as a genre.
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Постановка проблемы. Вторая половина ХХ века знаменуется
активным развитием киноиндустрии. Одним из составляющих частей
кинопроизводства является киносценарий. Но известно, что первые
фильмы снимались без опоры на текстовые сюжеты. Также можно
утверждать и то, что не все сценарии имеют реализацию в процессе
кинопроизводства, хоть и ориентированы на киноиндустрию.

Цель статьи — исследовать киносценарий как жанр литературы,
занимающий особое место среди форм искусства, являющийся
своеобразным синтезом литературы и кино. Мы исследуем жанровое
своеобразие литературного киносценария.

Изложение основного материала. Киносценарий (итал. scenario,
от лат. Scaena — сцена) — литературное драматургическое произведение,
по которому ставится кинофильм [4].

Несмотря на то, что сегодня количество опубликованных и продан-
ных на книжном рынке сценариев постоянно увеличивается, остается
открытым вопрос о том, является ли киносценарий самостоятельным
литературным жанром. Одни авторы рассуждают о взаимовлиянии
литературы и киноискусства, о «кинематографичности» многих лите-
ратурных явлений, о просветительской значимости экранизаций, другие
наоборот, говорят о том, что литература, к сожалению, уходит из сов-
ременного кинематографа, третьи же в свою очередь исследуют синтез
кино и литературы в процессе обучения школьников. Но все авторы
так или иначе говорят о киносценарии как о факте литературы. Более
ранние обсуждения статуса сценария имели тенденцию подчеркивать
его низкую художественную ценность и подчинение киноиндустрии.
Например, режиссер А.А.Тарковский в своей лекции по кинорежис-
суре говорил по этому поводу следующее: «Принято считать, что
сценарий является одним из жанров литературы. Это не так. Ника-
кого отношения к литературе он не имеет и иметь не может».
Режиссер указывает на то, что процесс написания сценария зависит
от будущего фильма, то есть сценарий, в его понимании, создается
под фильм, а не фильм рождается из сценария. В обратной ситуации
«кинообраз будет не адекватен образу литературному. Перефразируя
известную пословицу, можно сформулировать эту ситуацию так:
«фильм — это один раз увидеть, а сценарий — это десять раз услы-
шать». <. . .> Настоящий сценарий не должен претендовать на то,
чтобы быть законченным литературным произведением. Он должен
изначально задумываться как будущий фильм» [5], — утверждает
режиссер Тарковский.

Но есть также аргументы, указывающие на автономность сценария,
как литературного жанра и его достоинства, как формы искусства.
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Так, например, Н.Л.Карпова в статье «Литература на экране —
художественная и научная», рассматривает факторы, которые должны
определить литературность киносценария [2].

Литературный статус сценария является предметом неоднозначных
дебатов, которые ведут в основном сценаристы, режиссеры и кинокри-
тики. Сценарий обычно считается универсальным синтезом литературы
и кино, промежуточной формой, которая иногда стремится к литера-
турному статусу, но не может действительно претендовать на худо-
жественную независимость настоящей литературы, как например,
роман или стихотворение. Действительно, по своей первоначальной
функции киносценарий представляет собой книгу или, скорее, после-
довательность текстов, написанных для использования в фильме. Но
стоит отметить схожесть киносценария по своей структуре с таким
полноценным литературным жанром, как пьеса. Ведь пьеса, будучи
ориентированной на сценическую реализацию, все же является неза-
висимым от театра жанром, который полностью открыт для читате-
ля. В определенной степени «литературность» текста зависит от того,
как к нему относится литературное сообщество и, в основном, как
его воспринимает читатель. Интересен ли он ему. Это определяет
количество создания публикаций того или иного произведения. Иссле-
дование публикационных данных говорит об изменении статуса сцена-
рия. Как и театральные постановки, сценарии редко публикуются в
больших количествах. Но, как и в случае с очень успешными теат-
ральными постановками, продажи сценариев могут иногда достигать
больших размеров (а затем конкурировать с хорошо продаваемым
романом), если фильм очень успешен. Опираясь на такое сравнение,
мы можем утверждать, что и киносценарий открыт и доступен читате-
лю, что является аргументом на пользу литературности киносценария.

Несмотря на существующее утверждение, что киносценарий изна-
чально написан для очень специальной аудитории (потенциальных
создателей будущего фильма), все же существует спрос на книжные
версии киносценариев. Возможно, какая-то часть читателей, интересу-
ющихся киносценариями, является фанатами кино. Может быть, их
также привлекает тот факт, что многие опубликованные сегодня
сценарии написаны авторами, также известными своими работами
в более устоявшихся сферах литературы. Но в том или ином случае у
читателя возникает интерес к киносценарию, как к жанру литературы.

Таким образом, можно утверждать, что опубликованный сценарий
теперь является полноценным литературным жанром, который вторгся
в современную литературную систему.
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Рассмотрим жанровые особенности литературного сценария. Даже
учитывая то, что киносценарий зачастую более привязан к киноин-
дустрии, чем к художественной литературе, все же сценаристы тоже
склонны подчеркивать независимость и уникальность своей работы,
используя литературные приемы и свой уникальный художественный
язык. Но все же большинство книжных изданий киносценариев пред-
ставляют собой сценарии съемок, то есть они представляют собой
последний этап написания сценария перед фактическим началом
экранного производства фильма. Это обуславливает определенные
жанровые особенности литературного киносценария. Художественный
язык, описание образов, действий и структура произведения в случае
киносценария является максимально понятной и позволяющей визуа-
лизировать картины, описываемые автором, в полном соответствии
с сюжетом, настроением, атмосферой жизни героев киносценария [3].
Текст литературного киносценария также часто вмещает в себя ком-
ментарии к персонажам и действиям. Писатель может позволить себе
риторические и стилистические приемы, которые могут и не оказать
непосредственного влияния на съемку фильма, но зададут читателю
определенное настроение или атмосферу, тем самым помогут читателю
воспроизвести свой фильм в своем воображении.

Учитывая направленность сценария на реализацию в кинопроиз-
водстве, стоит отметить высокий уровень детализации текста литера-
турного киносценария. К примеру, если в повести вы прочитаете о
том, что молодая дама в белом платье с маленькой белой собачкой на
поводке прошлась по мосту, то ваше воображение само дорисует необ-
ходимые детали. В киносценарии автор расскажет вам все мельчайшие
подробности, начиная от породы собачки и фасона платья, заканчивая
описанием арочного моста и неба над головой этой самой дамы.

Своеобразие сюжета киносценария очень явно демонстрирует драма-
тургический аспект этого жанра, не только обнажая идею и главную
тему произведения, но и четко выделяя героев произведения, их кон-
фликты и взаимодействия. Это еще раз подчеркивает схожесть жанров
киносценария и пьесы.

Для сценических пьес стало нормой, что их можно читать как
тексты, независимо от их постановки. Подобное можно утверждать и
о киносценариях. Однако, несмотря на эту очевидную новую точку
опоры в литературной системе, сценарий сохраняет прочную промежу-
точную связь с фильмом. Это непосредственно выражается в кинема-
тографической образности сценария.

Кинематографическая образность сценария рождается в органи-
ческом единстве четырёх его компонентов: ремарки (описательной
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части), диалога или монолога (прямой речи персонажей), авторского
текста, (звучащего за кадром голоса автора), пояснительных надписей
(комментарии сценариста к образам и действиям героев).

Ремарка киносценария — это образная характеристика сложного
кинематографического действия. Она охватывает все стороны кино-
произведения. Ремарка воплощается на экране в пейзаже, в обстанов-
ке действия, передает в системе кадров последовательность событий,
поведение действующих лиц, определяет музыкальное и шумовое
решение фильма.

Диалог (или, реже, монолог) — одно из основных средств художе-
ственной выразительности сценария фильма. Этот элемент структуры
киносценария раскрывает характеры, сущность событий, описывает
конфликты героев. Своеобразие кинематографического диалога опре-
деляется спецификой фильма: его монтажным построением, непре-
рывностью действия, возможностью показать крупным планом мимику,
жест актера, взгляд, другие детали [4]. Большую роль в композиции
киносценария раньше играл закадровый голос повествователя. Он
служил самым разным задачам — быть информацией или своеобраз-
ным комментарием к происходящим событиям, выражать философские
и лирические раздумья автора, при этом всегда оставаясь средством
образного раскрытия содержания. В современной кинодраматургии
большее внимание уделяется материальным деталям и описанию
действия героя. Но характерным и актуальным для литературного
киносценария остается внутренний монолог, обозначенный в произве-
дении, как закадровый голос героя, раскрывающий ход его размыш-
лений, внутреннее его состояние, эмоции и настроение. Этот художе-
ственный прием дает кинодраматургу еще одно средство глубокого
раскрытия сложных характеров.

Пояснительные комментарии к образам и действиям позволяют
сценаристу максимально точно и четко передать все детали образов
героев и окружающей их атмосферы.

Компоненты кинематографической образности служат инструмен-
том связи писателя-сценариста с режиссером и, через него, другими
членами съёмочной команды. Однако многие сценаристы обращают
внимание на то, что «финальная версия» сценария отличается от
фильма из-за изменений, внесенных во время съемочного процесса или
в режиссерский монтаж после съемок. Сценарист, в свою очередь, не
будете писать, опираясь лишь на свои видения. Он должен принять во
внимание то, что режиссер будет снимать и как он будет это делать.
Безусловно, наилучшего результата возможно достичь в случае, когда
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режиссер и сценарист — это одно лицо. Ярким примером этому
служит творчество В.В.Бортко, а именно его знаменитая экранизация
произведения Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». В одном
из своих интервью режиссер рассказал, с какими трудностями он
столкнулся в процессе написания сценария и создания «булгаковских»
образов: «. . . роман гораздо шире и больше, но всегда нужно построить
какую-то модель, чтобы на нее опираться. . . » [6]. Также В.В.Бортко
прокомментировал отсутствие в экранной версии некоторых фраз,
уже ставших крылатыми. Так, например, Бортко-сценарист изменил
фразу «. . .Канта да года на три на Соловки», заменив слово
«Соловки» «лагерями», опираясь на то, что современному молодому
зрителю такая формулировка будет более понятна. Также В.Бортко
утверждает, что осознанно отказался в своей работе от авторского
текста: «. . . а зачем он нужен? Я думаю, что достаточно стиля
и более того, очень много вещей я перевел в диалог авторского
текста, хотя бы самую знаменитую историю о плаще с кровавым
подбоем. . .» [6]. Но, несмотря на все эти трудности, экранизация имела
успех и положительную критику, как среди простого зрителя, так и в
искусствоведческих кругах.

Выводы. Киносценарий — своеобразное, довольно интересное и
относительно молодое понятие в теории литературы. Будучи нераз-
рывно связанным с кинематографом, киносценарий, все же, претенду-
ет на свою автономию в литературной системе. Несмотря на то, что
спрос на литературный киносценарий последнее время растет не только
в киноиндустрии, но и среди читателей, не причастных к созданиям
фильмов, все же вопрос о том, является ли киносценарий литератур-
ным жанром, далек от окончательного решения. Более ранние обсу-
ждения статуса киносценария имели тенденцию подчеркивать его
низкую художественную ценность и подчинение киноиндустрии, но
есть также аргументы, указывающие на автономность сценария как
текстового типа и его достоинства как художественной формы.
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Вiдомою та яскравою фiгурою серед реформаторiв драматургiї
рубiжу XIX–XX столiть є бельгiйський драматург Морiс Метерлiнк.
Трансформуючи наративний контент п’єс в апологiю тишi, вiн створює
«театр мовчання», головною задачею якого було введення глядачiв
в особливий емоцiйний стан. Його п’єси, немов «живi картини»,
наповненi граничною експресiєю та глибоким лiризмом. Вивченню його
естетичних вподобань присвячено працi зарубiжних та вiтчизняних
лiтературознавцiв, а саме М.Дескан, А. Гейне, А.Владiмiрова та iн.
Але прийоми створення образу в його раннiй драматургiї лишилися
поза увагою вчених, що свiдчить про актуальнiсть даної розвiдки.
Цiкавий матерiал для дослiдження дає п’єса «Неминуча» (1891),
яка яскраво демонструє естетику «театру мовчання»: вiдсутнiсть
розвиненого сюжету та традицiйного конфлiкту, схематичнiсть та
невиразнiсть дiйових осiб, якi практично не дiють. Автор не надiляє їх
особистими iменами, не показує їх характери, адже не це є важливим
для драматурга. Головним героєм п’єси є сугестивний образ смертi,
що пiдкреслюється її назвою. Метою даної статтi є дослiдження
авторської методики створення сугестивного

Виклад основного матерiалу. Тiсно пов’язаний з поетикою
французького символiзму, митець прагне по-новому осмислити сенс
i таємницю людського буття, якi неможливо пiзнати за допомогою
розуму та логiки. Свої естетичнi погляди Метерлiнк розкриває у
фiлософськiй працi «Скарб смиренних» (1896), де висловлює думку,
що на людське життя впливає щось Невiдоме, непiдвласне якомусь
рацiональному розумiнню, i неможливо виразити це засобами тради-
цiйної драматургiї. Вiн створює новий театр, де найважливiшим кон-
структивним елементом стає мовчання, саме воно багато в чому
визначає поетику його ранньої драматургiї. Для його втiлення автор
знаходить рiзнi способи. Вiн використовує тривалi паузи мiж реплiками
персонажiв, що сприяють створенню «подвiйного дiалогу». Вiн вводить
ряснi трьокрапки, завдяки яким закiнчення фраз наче повисають,
вiбрують у повiтрi. Атмосферу глибокої тишi, що панує в мiсцях дiї
п’єс Метерлiнка, передають авторськi ремарки, за допомогою яких
драматург фiксує найменшi звуки, якi часом i зовсiм не сприймаються
людським слухом. Величезне значення в його творах набуває мотив
смертi та розгубленiсть людини перед цiєю найвищою таємницею. Саме
смерть стає уособленням абсолютного мовчання в раннiй драматургiї
Метерлiнка.

Системоутворюючою в естетицi Метерлiнка є його концепцiя
символу. Якщо ж твiр спочатку задумано як символ, вiн не може
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стати нiчим iншим, крiм алегорiї. Навмисно створений, рацiонально
обдуманий символ не здатний наповнитися творчою енергiєю,
пристрастю самого життя та його глибинною i сутнiсною iстиною.
Квiнтесенцiя останньої для Метерлiнка, як i для iнших французьких
символiстiв, — стає сугестiя, що є суттю художньої творчостi.
Художнiсть, символiзацiя, iдеалiзацiя, натхненнiсть як головнi ознаки
справжнього мистецтва, стилiзованi поетичнi узагальнення, лаконiзм
фабули — ось та основа, на якiй Метерлiнк створює свiй поетичний
свiт i виробляє художньо-естетичнi принципи, якi є базовими для
фiлософiї мистецтва символiзму.

Символiстську технiку створення образу смертi драматург демон-
струє у п’єсi «Неминуча». Драматург використовує декiлька рiзновидiв
сугестiї: зорову, слухову, просторову та вiдчуттєву, яка ґрунтується на
певнiй емоцiї або станi людини.

В доволi мiстких ремарках, автор детально описує сценiчний простiр,
апелюючи до вiдчуттiв читача, тим самим готує його до подальшої
появи тiєї самої небезпеки. Вся дiя п’єси зосереджена у темному
звуженому просторi з безлiччю дверей i вiкон, де за кожними дверима
ховається щось таємниче, невiдоме як читачу, так i дiйовим особам
п’єси.

Зазвичай будинок асоцiюється з захищеним простором, який
охороняється та який не може принести нещастя. Це таке собi мiсце,
де людина стає недосяжною для всiх нещасть, що пiдстерiгають її
ззовнi. Французький фiлософ, дослiдник поетичних текстiв, Гастон
Башляр, в однiй iз своїх робiт, присвячених поетицi простору зазначає,
що будинок є чимось безпечним, що має оберiгати людину: «Если бы
не дом, человек был бы существом распыленным. Дом — его опора в
ненастьях и бурях житейских. Дом — тело и душа. Это первомир
для человека. И в наших грезах дом — это всегда большая колыбель.
Жизнь начинается хорошо, с самого начала она укрыта, защищена и
согрета во чреве дома» [1, с. 29]. Але в п’єсi «Неминуча» ця символiка
руйнується: старий замок, де сходами чутнi чиїсь кроки; зала, в темних
кутках якої ховається щось невiдоме.

За дверима лiворуч знаходиться породiлля, за дверима праворуч —
немовля, її дитина. Протягом п’єси вони не показуються, тому читач
дiзнається про них лише зi слiв героїв. У цьому обмеженому сценiчному
просторi дверi виконують функцiю межi мiж вiдомим i невiдомим,
приховують таємницю народження i смертi, яка недоступна людському
розуму. За ними знаходиться те, що лякає героїв п’єси, таїть в собi
невiдому загрозу, усвiдомлювану всiма. Дверi злiва описуються як
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масивнi i звуки, пройшовши крiзь них, зникають, тому всiм залишається
тiльки здогадуватися, що ж вiдбувається по той бiк дверей. I цi
здогадки, як правило, будуються на незрозумiлому передчуттi, яке
може в будь-який момент вирватися назовнi i стати реальнiстю.

Вiкна теж мають неабияке значення у цiй п’єсi, створюючи
додатковий простiр для сугестiї. Виглянувши у вiкно, одна з дочок
бачить вулицю, освiтлену мiсячним сяйвом, до самого кипарисовою
гаю. Варто вiдзначити, що з часiв Стародавньої Грецiї кипарис
пов’язаний зi символiкою смертi (рiчка Лета в царствi мертвих була
оточена кипарисами). Цi дерева символiзують бiль i втрату, вони є ще
одним знаком, який пророкує фiнал п’єси. Роздiляючи простiр, автор
переходить вiд одного виду сугестiї до iншого.

Лебедi та солов’ї обранi автором не випадково. Цi птахи є носiями
символiки смертi, вони надiленi здатнiстю сповiщати про неї. Спiв
солов’я перед заходом сонця нерiдко пов’язувався з передчуттям
наближення смертi. Лебiдь також знає, коли прийде його смерть,
значить, вiн теж має подiбне передчуття.

Метерлiнк надавав чимале значення числам, захоплюючись його їх
мiстицизмом. Якщо спиратися на систему чисел Пiфагора, то можна
помiтити, що числа, якi фiгурують у п’єсi Морiса Метерлiнка, мають
певну символiку. У п’єсi шiсть дiйових осiб. Число шiсть часто назива-
ють апокалiптичним символом, але Пiфагор i його учнi спiввiдносили
гексаду iз створенням свiту, союзом чоловiчого i жiночого трикутни-
кiв. В Метерлiнка в кiмнатi знаходиться три жiнки i троє чоловiкiв, що
дозволяє звернутися саме до такого прочитання символiчного числа.
Гексада вважається формою форм, тому що являє собою суму трьох
натуральних чисел, що йдуть один за одним (1 + 2 + 3).

В свою чергу число 7 пов’язувалося з мiстичної природою людини,
вважалося символом триєдиного (дух, розум, душа) внутрiшнього свiту
людини i її чотирьохскладної матерiальної форми. «Корень числа 7
есть 4 и 3, и свидетельствует, что сие число через 3 находится в
связи с божественной Природой, а через 4 — с телесной. Значит
гептада — символ высочайших тайн духовной жизни» [4, с. 173].
Одночасно це число пов’язувалося i з початком життя, i з її закiнченням.
Спiввiднесенiсть гептади з тематикою смертi допомагає побачити в
передчуттi Дiда щось потойбiчне. Якесь сьоме вторглося в iдеальний
свiт, зруйнувало форму форм, похитнуло внутрiшню гармонiю простору
їхнього будинку.

Через вiдчуття присутностi в кiмнатi когось сьомого Дiд робить
висновок, що скоро прийде його смерть. Так, вона прийде, але не
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до нього. У цiй п’єсi у Дiда важлива роль. Якщо всi iншi персонажi
намагаються якось осмислити свої дiї i все, що вiдбувається навколо, то
Дiд є виразником подвiйного дiалогу, про який Метерлiнк говорив в есе
«Скарб смиренних»: «Нужно, чтобы за обыкновенной беседой разума
и чувств звучал какой-то более торжественный и немолчный диалог,
нужно показать нерешительные и болезненные шаги существа,
которое приближается к своей правде, к красоте или Богу, или
отдаляется от них» [3, с. 75]. Дiд промовляє слова, спрямованi
не стiльки до тих, хто знаходиться в кiмнатi поруч з ним, скiльки
в порожнечу, в простiр нашої душi. Вiн створює цей другий план
прочитання п’єси, сповнює її страхом, помiчаючи всi тi символи, якi
знаходяться навколо нього i пророкують прихiд Небаченого. Саме Дiд
каже, що вiн уже дiзнався всю правду i тiльки чекає того моменту,
коли всi iншi пiдтвердять його думки: «Од мене тут вже давно
щось ховають!.. Щось в хатi сталося. . . Але я починаю розумiти. . .
Надто вже довго дурили мене!.. Отже, ви думаєте, що я нiколи
нiчого не довiдаюсь? Часами я буваю менше слiпий, нiж ви, знаєте?..
Хiба я не чую, як ви шепочетесь по цiлих днях, так мов у хатi
вiшальник є? Я не смiю сказати того, що я тепер знаю. . . Я
довiдаюсь правди! Я пожду, поки ви самi скажете менi правду, але я
давно її знаю без вас! А тепер я чую, що ви всi блiдi як смерть!» [2].

Через прочиненi склянi дверi, що виходять на терасу, в будинок
прокрадається холод, але нi дочки, нi Батько не можуть їх зачинити.
Їх спроби перериває раптовий брязкiт вiдточуваної коси. Незважаючи
на ствердження Батька, що це садiвник, якого не видно в тiнi будинку,
Дiд розрiзняє в цих звуках наближення таємничого i незворотного.

Дiйсно, щось небачене насувається на будинок. Спочатку воно лякає
птахiв, риб i собаку — тварин, якi краще за людей вiдчувають появу
небезпеки i, остерiгаючись, ховаються вiд неї, намагаючись втекти.
Потiм наближення чогось страшного дається взнаки й жителями
будинку. Найсильнiше цей страх вiдчуває Дiд. Можливо тому, що
сила передчуття у незрячого в кiлька разiв краще. Слiпий, вiн «бачить»
те, що недоступно для iнших: «Менi здається, що раптом стало
чорно» [2]. Втрата одного органу чуття подарувала йому натомiсть
здатнiсть вiдчувати символи, що посилаються iншим свiтом. Тому Дiд,
прокинувшись, «бачить», що за скляними дверима хтось чекає, коли
всi iншi перестають вiдчувати наближення «неминучої».

В цей же час полум’я свiчки гасне, але вiтер не дiстається кiмнати.
Невiдоме вже увiйшло в примiщення, заповнило його простiр i стало
впливати на свiт речей в будинку. Потiм через цей, зовнiшнiй свiт, воно
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дiсталося i людських душ. У кiмнатi гасне свiтло, i все занурюється в
темряву. Згасле свiтло як символ згасаючих життєвих сил i душi, яка
вiдходить у потойбiчний свiт — наближає нас до завершальної сцени
п’єси.

При вiдкритому вiкнi з вулицi не доноситься жодного звуку. Вся
кiмната занурюється в мовчання, в якiй тiльки голосно стукає годинник.
Метерлiнк уводить в фiнальну сцену п’єси повторювану вiсiм разiв
ремарку: «Мовчання». Це те бездiяльне мовчання, про яке Метерлiнк
говорив в есе «Скарб смиренних»: «Молчание бездейственное — отра-
жение сна, смерти, небытия. Это — молчание, которое спит; покуда
оно спит, оно еще менее грозно, чем слово; но неожиданный толчок
может пробудить его, и тогда воцаряется брат его — великое дей-
ственное молчание» [3, с. 25]. Найвищої точки бездiяльне мовчання
досягає в момент смертi, тому цi ремарки служать таким собi перед-
вiстям її настання. З початком царювання мовчання всi, хто знахо-
дяться в кiмнатi починають вiдчувати те саме, що ранiше вiдчував Дiд.
Саме мовчання дозволяє героям п’єси почути «другий» дiалог, який
попереджає про небезпеку.

Символiчний i час, в який вiдбувається дiя п’єси. Пiвнiч — час
переходу з одного дня в iнший, час змiни доби, поновлення. Саме в цей
час все стає зрозумiлим: всi iншi дiйовi особи тепер теж вiдчувають,
що невiдоме зовсiм поруч.

В цей же час лунає плач дитини. Дитина вiдчуває присутнiсть
небаченого набагато виразнiше, тим бiльше, що вона краще, нiж будь-
хто вiдчуває свiй зв’язок з матiр’ю. Дитина передбачає небезпеку,
вона вiдчуває смерть. ЇЇ плач є певним сигналом, який змусив усiх з
бездiяльного мовчання перейти до спроби дiзнатися правду, побачити
все самостiйно. Раптовий плач дитини, який порушив мертву тишу,
змiшався з другим дiалогом i став пророчим. Цю ж правду в кiнцi п’єси
всiм безмовно повiдомить i сестра милосердя, осяявши себе хресним
знаменням, а саме про смерть породiллi. Цей знак не зможе побачити
тiльки слiпий Дiд, але вiн i так вже знає про цю смерть, вiн вiдчував її
наближення з самого початку.

Висновки. Таким чином, як художник i фiлософ мистецтва Морiс
Метерлiнк, акцентуючи в своїй творчостi присутнiсть свiту незримого,
потаємного, мовчазного як сутнiсного для людської душi, разом з тим
шукає i знаходить шляхи синтезу двох свiтiв — невидимого, духовного,
i видимого, земного — i в теоретичному планi, i в художнiй практицi.
Так у п’єсi незважаючи на те, що нiхто з героїв не називає слово
«смерть», читач пiдсвiдомо вiдчуває її. За допомогою цiєї технiки
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(зорової, просторової та чуттєвої сугестiї) митець створює образ смертi,
який не є дiйовою особою, але являє собою центральну емоцiйну
складову твору.
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The essence and content of monologic speech are described in the article, the
way of formation an appropriate competence in high school is traced. The
main attention is focused on the application of problem-based learning in
foreign language lessons; the psychological and physiological characteristics
of high school students are analyzed. Recommendations on the development
of monologic speech skills of high school students by means of problem-based
learning are given for foreign language teachers; conclusions are drawn from
the study.

Key words: the skills of monologic speech, problem-based
learning, foreign language, high school students.

Постановка проблеми. Згiдно iз «Загальноєвропейськими реко-
мендацiями з мовної освiти: вивчення, викладання, оцiнювання», стар-
шокласники повиннi давати чiткi, розгорнутi описи та презентацiї з
вiдповiдним видiленням головних положень та допомiжними деталя-
ми; робити чiткi, детальнi описи широкого кола об’єктiв, пов’язаних iз
своєю сферою iнтересiв; розвивати аргументацiю, пiдкреслюючи належ-
ним чином основнi положення там, де це потрiбно; публiчно вислов-
люватись на найбiльш загальнi теми з таким ступенем точностi, швид-
костi та спонтанностi, що не спричиняє утруднень або незручностей
слухачевi; спонтанно висловлюватись на основi пiдготовленого тексту
i розвивати цiкавi положення, демонструючи помiтну швидкiсть та
легкiсть вираження [11].

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Сутнiсть та змiст
поняття монологiчного мовлення, особливостi розвитку умiнь монологу
та формування мовної компетентностi у старшiй школi неодноразово
ставали предметом обговорення у вiтчизнянiй i закордоннiй науково-
методичнiй лiтературi (М.Л.Вайсбурд, В.В.Вiноградов, Т. Г. Вiнокур,
Н.Д. Гальскова, Н. I. Гез, I. О. Зимня, Н.П.Каменецька, О.О.Леонтьєв,
Є. I.Нiкiтiна, М.П.Сенкевич, Л.В.Щерба, Х.Джеремi, Б.Джилiан,
Ю.Джордж, Б.Дуглас та iншi). Розвитковi проблемного навчання
придiляли увагу такi науковцi, як В.Т.Кудрявцев, I.Я.Лернер,
О.М.Матюшкiн, М. I.Махмутов тощо. Рiзноаспектнiсть дослiджень
рiзних авторiв зумовила вибiр даної теми.

Актуальнiсть дослiдження забезпечується, з одного боку, тим, що
проблема оволодiння монологiчним мовленням засобами проблемного
навчання недостатньо розроблена у методицi викладання англiйської
мови у старшiй школi, а з другого — тим, що монолог є ефективним
засобом розвитку мовленнєвих умiнь i критичного та креативного
мислення.

Мета статтi полягає у розкриттi проблеми розвитку монологiчного
мовлення засобами проблемного навчання та надання практичних
рекомендацiй учителям iноземних мов.
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Виклад основного матерiалу. Говорiння є одним з чотирьох
умiнь, необхiдних для повного оволодiння iноземною мовою. Говорiння
буває монологiчним та дiалогiчним. Аналiз дослiджень таких науковцiв
як Є.В.Абазовiк, Є. Г.Азiмов, Т. Г.Вiнокур, Ю.Й.Пасов дозволив
зробити висновок, що монологiчне мовлення — це форма зв’язаної,
композицiйно правильної, логiчно послiдовної, грамотно i самостiйно
побудованої промови, яка звернена до спiврозмовника або слухачiв,
включає в себе зрозумiлiсть i виразнiсть висловлювання з елементами
iнтонацiйної органiзацiї мови i наявнiстю трьох головних елементiв
(вибiр лексики, поєднання їх у пропозицiї i формування структури
контексту), єднiсть яких допомагає не тiльки передати предметний
змiст промови, а й висловити ставлення мовця за допомогою емоцiйного
забарвлення висловлювання.

Як вiдомо, монологiчне мовлення має такi комунiкативнi функцiї:
iнформативна, впливова, емоцiйно-оцiнна [2].

Спираючись на вказанi вище функцiї, О.В. Гомелєва подiляє
монологiчне мовлення на кiлька видiв, а саме: монолог-повiдомлення,
монолог-опис, монолог-мiркування, монолог-розповiдь, монолог-
переконання [7].

О.А.Бiзiкова зауважує, що цiлiснiсть монологу забезпечується його
зв’язнiстю. «Ключем» до зв’язної побудови монологу є актуальне
членування пропозицiй, тобто видiлення в них даного i нового [3].

Б.Джилiан та Ю.Джордж презентували низку вимог до моноло-
гiчного мовлення, якi слiд враховувати при з’ясуваннi стратегiй i етапiв
його навчання, як-от:

1) мовлення має бути вмотивоване;

2) мовлення завжди адресоване спiврозмовнику або аудиторiї;

3) мовлення завжди емоцiйно забарвлене для мовця, який висловлює
свої думки, свої почуття, своє ставлення до того, що вiн говорить;

4) мовлення завжди ситуативне [13].

Метою навчання монологу є формування мовленнєвих монологiчних
умiнь, зокрема:

1) переказати текст, зробити опис, повiдомлення, скласти розповiдь;

2) логiчно, послiдовно розкрити задану тему;

3) обґрунтувати правильнiсть власних суджень, включаючи у свою
мову елементи мiркування, аргументацiї. Усi названi вмiння
формуються в процесi виконання мовних i мовленнєвих вправ [1].
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Навчання монологiчного мовлення у школi включає в себе
формування комунiкативної компетентностi з iноземної мови, що
складається з таких пiдкомпетентностей: граматичної (аспект комунi-
кативної компетентностi, що включає знання лексичних предметiв
i правила морфологiї, синтаксису, семантики, граматики побудови
речень i фонологiю); дискурсивної (здатнiсть утворити значуще цiлiсне
висловлювання); соцiолiнгвiстичної (розумiння соцiального контексту,
у якому вiдбувається спiлкування цiєю мовою); стратегiчної (викорис-
товується для компенсацiї недосконалих знань правил, втоми i неуваж-
ностi) [14].

Iснує багато способiв формування та розвитку монологiчного
мовлення, але, на нашу думку, найбiльш ефективним є спосiб
проблемного навчання.

За визначенням В.Т.Кудрявцева, проблемне навчання це особливий
тип навчання, характерною рисою якого є його розвиваюча щодо
творчих здiбностей функцiя [8]. Органiзацiя процесу проблемного
навчання на уроцi побудована на основi проблемної ситуацiї,
проблемного питання та проблемного завдання.

I.Я.Лернер зазначав, що проблемне завдання — це спецiальна
дидактична конструкцiя, що має на метi створення проблемної
ситуацiї. Її основна особливiсть полягає в тому, щоб викликати в
суб’єкта, школяра стан усвiдомлюваної ним суперечностi мiж знанням
i незнанням, виходом з якої може стати тiльки вирiшення задачi. Цей
стан i є проблемна ситуацiя [5].

В.Т.Кудрявцев вважає, що у пошуковiй дiяльностi учня,
спрямованої на вирiшення проблемної ситуацiї, можна видiлити
чотири основнi етапи:

1) виникнення самої проблеми i перших спонукальних стимулiв до
її вирiшення;

2) глибоке усвiдомлення i «прийняття» її учнем;

3) процес пошукiв вiдповiдi на «прийняту» суб’єктом проблему
(аналiз умов проблемного завдання, актуалiзацiя старих знань i
вмiнь, висування гiпотез, їх обговорення та перевiрка);

4) отримання остаточного результату i його всебiчна оцiнка [9].

За визначенням О.М.Матюшкiна, показником важкостi проблемної
ситуацiї для учня є не складнiсть самого завдання i не абстрактний
ступiнь новизни засвоюваних знань, а той ступiнь узагальнення, якого
має досягти учень у процесi пошуку невiдомого у проблемнiй ситуацiї.
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Показник узагальнення є, таким чином, загальною одиницею процесiв
мислення людини, можливостей учня в засвоєннi нових знань i тiєї
основної ситуацiї, у якiй здiйснюється процес мислення [10]. У цьому
полягає специфiка проблемного навчання.

Для того щоб успiшно використовувати основнi принципи проб-
лемного навчання на уроках iноземної мови, потрiбно враховувати
особливостi розвитку вмiнь монологiчного мовлення.

I. А.Бредiхiна виокремлює три етапи навчання монологiчного
мовлення:

I етап — пiдготовчий. Мета: формування матерiально-
операцiональної сторони говорiння. На цьому етапi вiдбувається
вироблення мовних автоматизмiв, навичок швидкого i безпомилкового
використання фонетичного, лексичного, граматичного матерiалу.

II етап — навчання пiдготовленого висловлювання. Мета: форму-
вання змiстової сторони говорiння. Етап пiдготовленого висловлювання
навчає вiдбору мовних засобiв, що вiдповiдають метi комунiкацiї.
Увага гнучко розподiляється мiж формою i змiстом. У центрi ува-
ги знаходиться вираження змiсту за допомогою адекватного логiко-
структурного матерiалу.

III етап — навчання непiдготовленої мови. Формування i розвиток
умiнь iнiцiативної мови, вiльного говорiння [4].

Є.Н.Соловова у методицi навчання iноземних мов виокремлює два
основнi шляхи формування вмiнь монологiчного мовлення: «зверху
вниз» та «знизу доверху». Перший шлях передбачає розвиток фоноло-
гiчних навичок на основi прочитаного тексту. Другий шлях пов’язаний
iз розвитком цих навичок без опори на текст, вiдштовхуючись лише
вiд тематики i проблематики обговорюваних питань, вивченої лексики,
граматики, а також мовних структур [12].

Для ефективного застосування методик навчання монологу нам
необхiдно з’ясувати психофiзичнi особливостi старшокласникiв. У
сучаснiй психологiчнiй лiтературi визначено, що старший шкiльний вiк
припадає на 16–18 рокiв. Найбiльшою вiдмiннiстю мiж пiдлiтками i
дiтьми вважається те, що в пiдлiткiв пiд час дорослiшання розвинулася
велика здатнiсть до абстрактного мислення. Iншими словами, їхнiй
iнтелект починає працювати, i вони можуть оперувати бiльш абстракт-
ним iдеями, висуваючи концепцiї, на якi не здатнi дiти. Учнi-пiдлiтки
мають великi здiбностi до навчання i величезний потенцiал для
творчого мислення, тому багато пiдлiткiв iз готовнiстю розумiють
i приймають необхiднiсть учитися [15].
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Окрiм цього, старшокласник вирiзняється вiдносно високим куль-
турним рiвнем i кругозором, високим ступенем пiзнавально-логiчної
поведiнки, що визначає вподобання та iнтереси, самостiйнiсть, вмiння
зосередитися, негативним ставленням до механiчних прийомiв закрiп-
лення. У старшокласника виникає iнтерес до країни мови, що вивчаєть-
ся, її iсторiї та культури [6].

Проведене дослiдження дозволило нам запропонувати такi мето-
дичнi рекомендацiї, реалiзувати якi можна на уроках формування
мовленнєвої компетентностi:

• на таких уроках бажано показувати учням малюнки, описуючи
якi вони будуть розвивати непiдготовлене монологiчне мовлення;

• так само для цих цiлей, в залежностi вiд тематики занять, можна
давати старшокласникам завдання розповiсти про свої майбутнi плани,
на що вони охоче погодяться;

• вчитель зобов’язаний стежити за тим, що в даний момент часу
(епохи) особливо привертає iнтерес пiдлiткiв, що може їх значно
вмотивувати заговорити iноземною мовою;

• задля впровадження елементiв проблемного навчання можна
запропонувати прочитання учнями тексту iз подальшими вiдповiдями
на заздалегiдь пiдготовленi запитання, але не на такi, що вимагають
переказу сухих фактiв, а такi, що передбачають необхiднiсть логiчних
мiркувань, зiставлень нових знань з уже ранiше отриманими, щоб у
такий спосiб дiйти нового висновку;

• для розвитку пiдготовленого монологiчного мовлення як домашнє
завдання слiд давати учням виконати проект, але такий, що залучає
кiлька видiв пам’ятi одночасно, тобто поєднує презентацiю мовлення
того, хто виступає, i завдання для глядачiв/слухачiв;

• для розвитку монологiчного мовлення старшокласникiв засобами
проблемного навчання рекомендується використовувати такi теми: «Я,
моя родина», «Мої друзi», «Спорт i дозвiлля», «Наука i технiчний
прогрес», «Природа i довкiлля», «Подорож», «Робота i професiї»,
«Живопис i мистецтво».

Проведене дослiдження дозволило нам зробити такi висновки.
Аналiз наукової лiтератури щодо змiсту та специфiки монологiчного
мовлення розкрив сутнiсть проблемного навчання на уроках iноземної
мови. Виявлено, що пошукова дiяльнiсть учнiв складається з чотирьох
основних етапiв, зокрема: виникнення проблеми, усвiдомлення її учнем,
процес пошуку та отримання остаточного результату; на здатнiсть
старшокласникiв навчатися монологiчного мовлення впливають також
психолого-фiзiологiчнi фактори. Визначено три етапи розвитку вмiнь
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монологiчного мовлення старшокласникiв засобами проблемного нав-
чання, а саме: пiдготовчий, навчання пiдготовленого висловлювання
та навчання непiдготовленої мови. Розвиток навичок монологу стар-
шокласникiв може здiйснюватися двома шляхами: «зверху вниз» та
«знизу доверху». Сформульовано методичнi рекомендацiї, зреалiзува-
ти якi можна на уроках формування мовленнєвої компетентностi.
Перспективним вбачається вивчення особливостей розвитку вмiнь
монологiчного мовлення засобами проблемного навчання на початко-
вому та середньому етапах навчання.
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Byler A., Honchar O. Typical Errors in the Use of Prepositions by
English Speakers.
In the article, the main focus is on the specifics of the usage of prepositions in
monologs and dialogs by Ukrainians who are studying English. Typical errors
have been identified and described, and ways to correct them outlined.

Key words: preposition, communication, English and Ukrainian
use prepositions, common errors, meaning.

Relevance of the Topic. The world we live in is large, fascinating and
beautiful. Much of the beauty in the world comes from its many nationalities
and cultures. With the continual advances of modern society, our world has
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been steadily growing smaller, bringing these various cultures together more
than ever before. Language is an integral and beautiful part of each culture
but as people of different cultures live and work, travel and play together
more and more, they face a variety of obstacles, communication being one
of the greatest. Communicating in a foreign language is a challenge, at best,
and a frustration and source of much stress at worst. It is understood that,
for any given language, very few non-native speakers will speak perfectly,
making no mistakes. Successful communication is certainly possible despite
errors made in speaking a language; but making fewer mistakes should be
a primary goal in advancing one’s language skills and will always improve
the level of successful communication. This work will look at some of the
more frequent errors speakers of Ukrainian make when speaking English.

The author has worked with students at both the Kryviy Rih State
Pedagogical University (Криворiзький державний педагогiчний унiвер-
ситет) and the Ternopil State Pedagogical University (Тернопiльський
нацiональний педагогiчний унiверситет iм.Володимира Гнатюка).
Mistakes that were encountered in oral communication with students
include: Prepositions, Articles Verb tenses, Sentence structure, Personal
pronouns, Pronunciation. All mentioned above underlines the topicality of
the research.

The goal of the article is to identify typical mistakes in the use of
prepositions in the speech of English language students, to characterize
them and to outline ways to eliminate them.

The Main Presentation of the Material. Webster’s New World
English Grammar Handbook defines a preposition as:“a word or, in some
instances, a word group that relates one sentence element (the object of
the preposition) to another sentence element. The element that it connects
and patterns with is usually a noun and is identified as the object of the
preposition.” [1, p. 107]

Both English and Ukrainian use prepositions, and in both languages,
the preposition is vital in determining meaning. The problem for Ukrainian
speakers of English arises in choosing which preposition to use in order to
convey intended meaning. (ie “How do I translate this preposition in this
instance?”) [2, p. 65].

There are forty-five different Ukrainian prepositions; all but three can be
translated into at least two different English prepositions. A.D. Sherick and
V. F. Starko identify ‘впоперек’, ‘крiзь’, and ‘попереду’ as each having only
one possible translation, making them relatively easy for Ukrainian speakers
to cope with. ‘Впоперек’ is translated as ‘across’; ‘Крiзь’ is ‘through’.
‘Попереду’ is most often used as an adjective but when used as an adverb,
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its English translation is ‘ahead of’. Other prepositions, however, offer
many more choices and it can therefore be difficult for a native Ukrainian
speaker to choose precisely which English preposition he needs to use.
A.D. Sherick and V. F. Starko identify ‘в/у’ (‘at’, ‘in’, ‘into’ and ‘on’ being
most common), ‘вiд’ (most often ‘from’; less frequent translations include
‘against’, ‘for’, ‘of’), ‘до’ (‘for’ and ‘to’ are most common), ‘з’ (‘iз/зi’) (‘with’
is most common but ‘at’, ‘on’ and ‘to’ are not infrequent), ‘за’ (‘after’, ‘at’,
‘behind’ and ‘for’ are the most frequent translations; may also be ‘by’, ‘for’,
‘on’, ‘past’, ‘with’), ‘на’ (‘at’, ‘for’, ‘in’, ‘on’ and ‘to’ are the most common
translations), ‘пiд’ (most often ‘under’; other translations include ‘about’,
‘at’, ‘near’), and ‘по’ (most often translated as ‘about’, ‘around’, ‘by’, ‘on’,
‘over’ or ‘through’) as each having more than ten different translations, with
‘за’ having twenty-five possible variations, ‘з’ (‘iз/зi’) having twenty-four,
‘в/у’ having nineteen, ‘до’ having eighteen, ‘на’ having eighteen, ‘по’ having
sixteen, ‘вiд’ having fourteen, and ‘пiд’ having twelve. The more options a
non-native speaker has from which to choose, the greater the chances are
that he will make a mistake. We will look at common mistakes made when
choosing which English preposition to use for ‘в/у’, ‘до’, ‘з’ (‘iз/зi’), ‘за’,
and ‘на’.

‘З’ (‘iз/зi’)
‘З’ (‘iз/зi’) is used with the instrumental and genitive cases and is

expressed in English as ‘with’, ‘at’, ‘on’, ‘to’, ‘for’, ‘of’, and ‘alongside (of)’
(instrumental case); ‘for’, ‘from’, ‘of’, ‘out of’, ‘about’, ‘among’, ‘at’, ‘by’,
‘down’, ‘in’, ‘off’, ‘on’, ‘since’, ‘through’, ‘to’, and ‘with’ (genitive); in some
instances, no preposition is needed in the corresponding English sentence.
Most errors involving ‘з’ (‘iз/зi’) in the instrumental case are committed
when the word ‘with’ is used instead of one of the other options. The
accusative case usage doesn’t seem to present as much difficulty. [3, p. 28]

• Чому ви їдете з такою малою швидкiстю? ‘Why are you traveling
at such a low speed?’ is the correct way to say this but the temptation is
to say, ‘Why are you traveling with such a low speed?’

• Ми привiтали його з одруженням. A very common error among
Ukrainian speakers of English is, ‘We congratulated him with his marriage’ ;
the correct way is: ‘We congratulated him on his marriage’.

• Iван хоче розлучитися з своєю дружиною. ‘Ivan wants to divorce
with his wife’ is common but incorrect; ‘Ivan wants to divorce his wife’ is
correct (no preposition is needed in English).

• Я не хочу одружитися з нею. As above, the English uses no
preposition here: ‘I do not want to marry her’ ; it is frequently expressed
as, ‘I do not want to get married with her’.



96 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 2

За
The Ukrainian preposition ‘за’ is most often used in the instrumental,

accusative, and genitive cases. It can be translated as ‘after’, ‘at’, ‘behind’,
‘by’, ‘for’, ‘on’, ‘past’, ‘with’, ‘around’, ‘beyond’, ‘down’, ‘out of’, and
‘round’ (instrumental case); ‘for’, ‘behind’, ‘at’, ‘by’, ‘in’, ‘over’, ‘past’, ‘to’,
and ‘within’ (accusative case); ‘under’, and ‘in’ (genitive). It is the only
preposition that can be used with the nominative case. [3, p. 36]

The nominative case usage is very specific: Що вiн за людина? This is
often mistakenly worded ‘What is he for a person?’ The correct English
expression is ‘What kind of person is he?’ The tendency is to do a direct
translation which is simply incorrect.

Other common uses of ‘за’ leading to errors:
• Я бiгала за маленьким братом, аж поки не спiймав його. The

temptation is to say ‘I ran behind my brother until I caught him’ : this is
a grammatically correct sentence, but the actual meaning is unclear. The
correct sentence is, ‘I ran after my brother until I caught him’.

• Хлопець проводить весь свiй час за комп’ютером. ‘The boy spends
all his time behind the computer’ is a common choice by Ukrainian English
speakers but it should be, ‘The boy spends all his time at the computer’.

• За нашими стандартами, Iгор є спецiалiстом найвищого класу.
The correct way to express this is, ‘By our standards, Ihor is a top-notch
specialist’. Because ‘за’ most often means ‘behind’ or ‘after’, a common
mistake is to say, ‘After our standards, Ihor is a top-notch specialist’.

• Наш будинок вiдразу за рогом. Again, because ‘за’ often becomes
‘behind’ or ‘after’, this is often mistakenly expressed as ‘Our house is
behind/after the corner’ ; the correct sentence is, ‘Our house is just
around the corner’.

• Я сподiваюся побачити вас за тиждень. Of the accusative instances
of the preposition ‘за’, this usage causes some difficulty, with the tendency
being to say, ‘I hope to see you for a week’. The correct translation is ‘I
hope to see you in a week’.

‘В/у’
Looking at ‘в/у’, we see that it can be translated as ‘at’, ‘in’, ‘into’,

‘on’, ‘from’, ‘inside’, ‘of’, ‘to’, ‘with’, ‘within’, ‘about’, ‘after’, ‘among’, ‘for’,
‘out of’, ‘through’, ‘under’ or ‘up’. In many instances, the preposition is
omitted in the corresponding English sentence. [3, p. 7]

• Вiн купив молоко у своєї тiтки. The correct English sentence is ‘He
bought milk from his aunt’. Frequently, Ukrainian speakers of English will
say ‘He bought milk at his aunt’. This indicates a location and that seems
logical in this sentence but in English, we do not use that construction.
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• Чи ви справдi думаєте, що вiн винен у вбивствi? This sentence
should read, ‘Do you really think he is guilty of murder?’ Instead, it is
often ‘Do you really think he is guilty in murder?’ This is likely a result of
the most common translation of ‘в/у’ being ‘in’.

• Чи ви вже були в Америцi? This seems quite straightforward, but
confusion arises because ‘в’ seems to indicate a spatial relationship of
something inside something else. The correct English sentence is ‘Have
you ever been to America?’ but in many instances, the tendency is to say,
‘Have you already been in America?’ While not technically incorrect, a
native English speaker would not phrase it this way.

• Коли вiн працював в Одесi, то жив у тiтки. As in the first
example given, this construction is not really used in English and therefore,
the native Ukrainian speaker will often make the mistake of saying ‘When
he worked in Odesa, he lived at his aunt’. The easiest way to correctly say
this is, ‘When he worked in Odesa, he lived with his aunt’. (As in the first
example, ‘with’ most often corresponds to the Ukrainian ‘з’ (‘iз/зi’) and
therefore, in this sentence, it is not even considered as an option). To use
the word ‘at’, thereby using the construction favored by Ukrainian speakers,
we must use the possessive form of ‘aunt’: ‘When he worked in Odesa, he
lived at his aunt’s place/house’.

• У стiнах цього будинку така поведiнка не приймається. ‘Within
the walls of this house, we don’t accept such behavior’ is the correct way of
wording this sentence. ‘Within the walls of ’ is an expression indicating
the space within a building or room. The error often made in this instance
is to say, ‘In the walls of this house, we don’t accept such behavior’ but
using ‘in’ in this sentence indicates being literally inside the walls and is
incorrect.

• Ми не сумнiваємося у вашiй чесностi. In this sentence, no
preposition is needed in English. It is often expressed as, ‘We don’t doubt
in your honesty’ ; the clearer and more correct way is to say, ‘We don’t
doubt your honesty’.

• Ми маємо потребу у вашiй допомозi. Again, no preposition is
needed here. The tendency is to do a direct translation, ‘We have a need in
your help’. The correct English sentence is very short and clear, ‘We need
your help’.

• Вони любили грати в шахи. The correct English expression is, ‘They
like to play chess’ (no preposition). A common mistake is to say, ‘They like
to play at chess’. This error is important because it conveys a completely
different meaning (They like to pretend to play chess) than the speaker
intends.
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‘До’
‘До’ most often means ‘for’ or ‘to’; it can also mean ‘at’, ‘before’, ‘by’,

‘into’, ‘on’, ‘towards(s)’, ‘after’, ‘against’, ‘alongside’, ‘down to’, ‘in’, ‘till’,
‘through’, ‘up to’, and ‘with’. In many instances, there is no preposition
needed where ‘до’ is used. [3, p. 22]

• Любов до своєї країни спонукала його пiти в армiю. ‘Love for his
country moved him to join the army’ is the correct expression; it is often
instead expressed in this way, ‘Love to his country moved him to join the
army’.

• У нього була борода до пояса. ‘He had a beard down to his waist’
is correct. Less clear but often used is, ‘He had a beard to his waist’.

• Його здiбностi до фiзики були очевиднi вiд самого початку. Here
again, the tendency is to use ‘to’: ‘His abilities to physics were evident
from the very beginning’. The correct statement, though, is, ‘His abilities
in physics were evident from the very beginning’.

• Я хотiв би пiдiйти до шефа поговорити про аванс. When saying
this in English, no preposition is needed, ‘I would like to approach my boss
for an advance on my salary’. Often in this case, ‘to’ is mistakenly used: ‘I
would like to approach to my boss for an advance on my salary’.

‘На’
‘На’ has English counterparts ‘at’, ‘for’, ‘in’, ‘on’, ‘to’, ‘by’, ‘into’,

‘toward(s)’, ‘with’, ‘against’, ‘of’, ‘off’, ‘out of’, ‘per’, ‘under’, ‘up’, and
‘upon’; in many cases, no preposition is needed in English for ‘на’. The
most common error encountered with ‘на’ is to use ‘on’. [3, p. 46]

• Минулого тижня вона була на зустрiчi в жiночому клубi. The
correct way to say this is, ‘Last week she was at a women’s club meeting’.
This thought is often expressed as, ‘Last week she was on a meeting at a
women’s club’.

• Вона любить працювати на кухнi. While it is correct to say, ‘She
loves to work in the kitchen’, it will often be heard as, ‘She loves to work
on the kitchen’.

• Всi робiтники вийшли на вулицю. Many times, this will be expressed
as, ‘All the workers went on the street’ instead of the correct, ‘All the
workmen went out into the street’.

• Вона хвора на рак. Communicating about disease often presents
problems. The correct English expression is, ‘She is sick with cancer’ ; it is
sometimes heard as, ‘She is sick on cancer’.

• Ви маєте право претендувати на спадок, що ваш дядько залишив.
In this instance, the English needs no preposition where ‘на’ is used, ‘You
have the right to claim the inheritance left by your uncle’ ; however the
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temptation is to express it as, ‘You have the right to claim on the inheritance
left by your uncle’.

Conclusions. Thus, the use of prepositions can present quite a
challenge. Sometimes using an incorrect preposition will give a person
away as a non-native speaker (‘When he worked in Odesa, he lived at
his aunt’ instead of ‘When he worked in Odesa, he lived with his aunt’ );
sometimes the meaning is less clear because of the wrong word (‘He had
a beard to his waist’ instead of ‘He had a beard down to his waist’ );
sometimes a wrong meaning altogether is conveyed (‘They like to play at
chess’ instead of ‘They like to play chess’ ). Reading English texts, listening
to mass media and songs, and conversation with native English speakers are
various ways to better understand how to properly use prepositions. And,
of course, a willingness to be corrected is always vital when communicating
in a foreign language.
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Bielykh l., Gladka O. Realization of cross-curricular thematic line
“Environmental safety and sustainable development” at English
lessons in middle school.
The article analyzes the essence of the concept of “cross-curricular thematic
line “Environmental safety and sustainable development”. The psychological
and physiological characteristics of middle-school students are characterized.
The features of the cross-curricular thematic line “Environmental safety and
sustainable development” in the context of teaching of middle school studetns
is revealed. Methodical recommendations for realazition of the thematic line
are suggested.

Key words: cross-curricular line, environmental safety,
sustainable development, psychological and physiological
characteristics, English.

Постановка проблеми. У сучаснiй школi акцент навчання
робиться на реалiзацiї наскрiзних змiстових лiнiй. Згiдно iз Новим
Державним стандартом наскрiзнi лiнiї є соцiально значимими над-
предметними темами, що допомагають формуванню в учнiв уявлень
про суспiльство в цiлому, розвивають здатнiсть застосовувати
отриманi знання у рiзних ситуацiях [5]. Наскрiзна лiнiя “Екологiчна
безпека та сталий розвиток” сприяє розвитку в учнiв соцiальної
активностi, вiдповiдальностi та екологiчної свiдомостi, що прищеплює
майбутньому поколiнню дбайливе та вiдповiдальне ставлення до
довкiлля, усвiдомлення важливостi сталого розвитку задля збереження
навколишнього середовища та розвитку суспiльства.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Питанням реалiзацiї
наскрiзних змiстових лiнiй у середнiй та старшiй школi займалися
такi науковцi як Л. Грубляк, Н.Диркавець, О.Карп, А.Кокойло,
Ю.Кононенко, О.Любченко, О.Мєшкова, А.Олiйник, Л.Пужайчереда,
С.Сосновсика, Н.Шевченко. У своїх дослiдженнях науковцi наголошу-
вали на важливостi врахування вiкових особливостей учнiв при
розробцi плану уроку та рiзноманiтностi видiв дiяльностi на уроцi,
також пропонували розробки урокiв iз реалiзацiї таких змiстових лiнiй
як: “Екологiчна безпека та сталий розвиток”, “Громадянська вiдповi-
дальнiсть”, “Здоров’я та безпека” та “Пiдприємливiсть i фiнансова
грамотнiсть”. Але проблема залишається актуальною на середньому
етапi навчання та потребує детальнiшого розгляду у контекстi реалi-
зацiї змiстової лiнiї “Екологiчна безпека та сталий розвиток”.

Мета статтi полягає у розробцi методичних рекомендацiй щодо
реалiзацiї наскрiзної змiстової лiнiї “Екологiчна безпека та сталий
розвиток” у контекстi навчання iноземної мови на середньому етапi.

Виклад основного матерiалу. Спираючись на офiцiйнiй сайт
Мiнiстерства освiти i науки України, «наскрiзнi лiнiї є засобом iнтеграцiї
ключових i загальнопредметних компетентностей, навчальних
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предметiв та предметних циклiв, на якi необхiдно спиратися при
формуваннi шкiльного середовища. Виокремлюють чотири наскрiзнi
лiнiї: “Екологiчна безпека та сталий розвиток”, “Громадянська
вiдповiдальнiсть”, “Здоров’я та безпека”, “Пiдприємливiсть i фiнансова
грамотнiсть”, кожна з яких має на метi певнi завдання. У даному
дослiдженнi акцентовано увагу на “Екологiчнiй безпецi та сталому
розвитку”, адже важливiсть екологiчної безпеки у сучасному свiтi
важко переоцiнити» [5]. Мета наскрiзної лiнiї “Екологiчна безпека та
сталий розвиток” — це формування в учнiв соцiальної активностi,
вiдповiдальностi та екологiчної свiдомостi задля усвiдомлення дiтьми
себе невiд’ємною частиною навколишнього середовища, у результатi
чого майбутнє поколiння ставитиметься до довкiлля дбайливiше та
вiдповiдальнiше; зосередження уваги й зусиль вчителiв-предметникiв,
класних керiвникiв й усього педагогiчного колективу на досягненнi
життєво важливої для учня й суспiльства мети, увиразнення ключових
компетентностi [3].

Складовими екологiчної безпеки є:
• екологiчний аудит — передбачення майбутнього екологiчного стану

в залежностi вiд впливу усiх компонентiв навколишнього середовища
на здоров’я людей та довкiлля;

• монiторинг довкiлля (екомонiторинг) — оцiнка та передбачення
змiн стану природного середовища, задля вироблення рекомендацiй з
метою усунення або послаблення негативних змiн;

• передбачення розвитку екологiчної ситуацiї;
• екологiчний менеджмент — система управлiння довкiллям;
• екологiчна проблема — ситуацiя, яка є наслiдком змiни природного

середовища через антропогеннi дiї та призводить до негативних
соцiальних, екологiчних та економiчних наслiдкiв [3].

Пiдґрунтям екологiчної безпеки є:
• усвiдомлення людиною її невiд’ємностi та залежностi вiд природи;
• розумiння обмеженостi природно-ресурсного потенцiалу Землi та

окремих її регiонiв;
• обов’язковiсть створення соцiально-економiчного механiзму

гомеостазу в системi “людина — природа” типу “природа — товар —
грошi — природа”;

• прагнення перейти до використовування ресурсозберiгаючих
технологiй та мiнiмалiзувати шкоду, причиною якої є людська
дiяльнiсть;
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• осмислення, що цiлiснiсть екосистем є основою збереження
природних систем [3].

Для успiшного впровадження змiстової лiнiї “Екологiчна безпека
та сталий розвиток” на середньому етапi, вважається необхiдним
розглянути психолого-фiзiологiчнi особливостi учнiв середнього етапу
навчання.

Учнi середнього етапу навчання потребують особливої уваги. Проб-
лемним моментом даного перiоду є криза 13-ти рокiв, коли учень вкрай
потребує пiдтримки та розумiння збоку дорослих, зростає потреба у
спiлкуваннi з однолiтками. Це вiк загострення суперечностей особис-
тостi, що вимагає вiд вчителя особливого такту та забезпечення умов
для вмотивованого навчання [6]. Негативними симптомокомплексами
даного перiоду є: дратiвливiсть, хитрощi, зухвалiсть, лихослiв’я,
корисливiсть, неслухнянiсть, зарозумiлiсть, пiзнавальна обмеженiсть,
недбалiсть, байдужiсть, лiнощi, у деяких випадках навiть негативiзм
та жорстокiсть [4].

Також пiдлiткова криза має позитивнi симптомокомплекси такi як:
усвiдомлення ролi школяра, прагнення до самостiйностi, спроби себе
у ролi дорослого, вмiння спiвчувати, стараннiсть, бажання й умiння
спiвпрацювати, переживання власних успiхiв або невдач, оптимiзм,
гордiсть за власнi досягнення, вiдповiдальнiсть, органiзованiсть [4].

Для вивчення iноземних мов провiдним фактором є пам’ять, яка
на рiзних етапах дорослiшання має свої особливостi. Особливiстю
мовленнєвої пам’ятi молодшого пiдлiтка є встановлення логiчних
ланцюгiв, усвiдомлення та систематизацiя. Первинним є мимовiльне
запам’ятовування, в той час як довiльне запам’ятовування вiдiграє
ключову роль у навчаннi учнiв, але за умови осмисленої дiяльностi
ефективнiшим буде мимовiльне запам’ятовування. У пiдлiтковому вiцi
мимовiльне запам’ятовування поєднується з довiльним. У старшому вiцi
пам’ять набуває логiчного характеру, учнi прагнуть знаходити головне,
виокремлюючи опорнi пункти для полегшення запам’ятовування та
вiдтворення нового матерiалу. У засвоєннi матерiалу усе бiльшого
значення набуває прагнення знаходити головне, видiляти опорнi пункти,
задля полегшення запам’ятовування i вiдтворення, внаслiдок чого
мовленнєва пам’ять школярiв щiльно поєднується з усвiдомленням,
систематизацiєю, встановленням логiчних ланцюгiв. В цей перiод
вiдбувається формування логiчних зв’язкiв.

Атмосфера на уроцi вiдiграє ключову роль, оскiльки позитивнi
емоцiї сприяють кращому засвоєнню матерiала. Багато пiдлiткiв охоче
розумiють i приймають потребу в навчаннi бiльш iнтелектуального
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типу, новий матерiал не просто сприймається, а й усвiдомлюється та
систематизується, з’являється бажання висловлювати власну думку
та приймати участь у дискусiях, що є сприятливою умовою для
реалiзацiї змiстової лiнiї “Екологiчна безпека та сталий розвиток”, тому
вважається доречним розглянення специфiки реалiзацiї змiстової лiнiї
“Екологiчна безпека та сталий розвиток” на уроках англiйської мови у
середнiй школi [7].

Для реалiзацiї наскрiзної лiнiї “Екологiчна безпека та сталий
розвиток”, пiд яким розумiють розвиток, що дозволить сучасному
поколiнню жити у зручних умовах, не завдаючи шкоди майбутнiм
поколiнням, вивчаючи теми “Стиль життя”, “Природа та погода”,
“Довкiлля”, “Засоби масової iнформацiї”, необхiдно формувати в
учнiв поняття того, що люди є невiд’ємною частиною природи, та
її iснування безпосередньо залежить вiд стану, в якому перебуває
природне середовище. Мотивацiю та iнтерес до пiзнання нового можна
активiзувати органiзувавши урок-екскурсiю до парки чи рiчки, що
буде корисно та справить на учнiв позитивнi враження та активiзує
емоцiйну пам’ять.

Одним iз симптомокомплексiв кризи даного перiоду 13-ти рокiв є
прагнення до самостiйностi, таким чином одним iз засобiв реалiзацiї
змiстової лiнiй “Екологiчна безпека та сталий розвиток” у середнiй
школi буде доручення учням розробити та презентувати проект.
Важливим аспектом також є емоцiйна пам’ять, тому заняття на
природi буде вдалими рiшеннями, адже наголосивши на тому, що пiсля
заняття треба залишити природу такою ж гарною, як вона була до,
вчитель подарує учням приємнi спогади вiд спiльного проведення часу
та водночас навчить не тiльки не смiтити, а й прибирати, для того
щоб зберегти природню красу [4].

На думку О.М.Любченка, в залежностi вiд психологiчно-вiкових
особливостей учнiв, їхнього рiвня володiння мовою вчитель може
вибрати за мету найбiльш вiдповiднi вмiння, й пам’ятати не лише
про наскрiзний пiдхiд i мiжпредметнi зв’язки, а й про поступальнiсть i
наступнiсть у розвитку компетентностей [4].

Ю.Г.Кононенко розрiзняє такi пiдходи, що сприяють реалiзацiї
змiстових лiнiй: компетентнiсний, iнтегрований (мiжпредметний),
комунiкативно-дiяльнiсний i особистiсно зорiєнтований. За компетен-
тiсним пiдходом, метою навчання є сформованiсть ключових та
предметних компетентностей. Вiдповiдно до iнтегрованого пiдходу,
через встановлення мiжпредметних зв’язкiв в учнiв має сформуватися
комплексне сприйняття свiту. Комунiкативно-дiяльнiсний пiдхiд спря-
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мовує органiзацiю навчального процесу з iноземної мови на забезпе-
чення активної, особистiсно значущої, усвiдомленої комунiкативної
дiяльностi та метод проектiв, де кожен зможе проявити себе не тiльки в
команднiй роботi, а й iндивiдуально. Особистiсно зорiєнтований пiдхiд
передбачає спрямованiсть освiтнього процесу передусiм на плiдний
розвиток особистостi кожного школяра, розкриття його здiбностей,
побудову iндивiдуальної освiтньої траєкторiї учня [1].

Виходячи з вищенаведеної iнформацiї, вважається, що невiд’ємними
компонентами вдалого уроку з англiйської мови, який має на метi
реалiзацiю змiстової лiнiй “Екологiчна безпека та сталий розвиток”,
є принцип наочностi, який розвиватиме наочно-дiйове та наочно-
образне мислення та приверне увагу учнiв до матерiалу, принцип
зв’язку навчання з життям, для того щоб учнi могли розумiти де i як
застосовувати отриманнi знання, принцип науковостi, який передбачає
розкриття причино-наслiдкових зв’язкiв явищ, принцип доступностi та
принцип врахування вiкових та iндивiдуальних особливостей учнiв для
того щоб кожен учень дiзнався щось нове на уроцi; принцип свiдомостi
й активностi учнiв у навчаннi та принцип забезпечення мiцностi
результатiв навчання, якi сприяють кращому засвоєнню матерiалу.

Реалiзувати данi принцип можна наступним чином:
• презентувати та обговорювати проекти щодо збереження довкiлля

та забезпечення сталого розвитку англiйською мовою, вивчаючи
такi теми як “Україна”, “Природа”, “Стиль життя”, з використанням
комп’ютерних технологiй, розподiливши завдання в проектi вiдповiдно
до iндивiдуальних особливостей учня, таким чином будуть реалiзованi
принципи наочностi, iндивiдуальних особливостей учнiв, активностi та
науковостi;

• наголошувати на необхiдностi бережливого ставлення до природи
та прибираннi пiсля вiдпочинку в парку, бiля рiчки тощо, влаштувавши
класний вихiд на природу, що може стати заключним уроком з такої
теми як “Природа” у 5-ому класi, таким чином будуть реалiзованi
принципи наочностi, доступностi та зв’язку навчання з життям й теорiї
з практикою;

• обговорювати питання, пов’язанi iз збереженням навколишнього
середовища англiйською мовою iз таких тем як “Стиль життя”,
“Наука i технiчний прогрес”, “Природа”, “Засоби масової iнформацiї”,
даний метод можна реалiзувати влаштувавши дискусiю або через
проект з однiєї з вищезазначених тем, що дасть можливiсть учням
обговорити проблем в сучасному свiтi, в тому числi таку проблеми як
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знищення природи, також можна пiдiбрати iлюстрацiї або декiлька
вiдеороликiв, де проблема “Екологiчної безпеки та сталого розвитку”
розглядатиметься з рiзних бокiв, та запропонувати учням пiдiбрати
найкращi шляхи вирiшення даної проблеми та запропонувати їм
аргументувати власну думку. Таким чином реалiзуються наступнi
принципи: наочний, науковостi, систематичностi та послiдовностi
навчання, свiдомостi й активностi учнiв у навчаннi. Можна вважати
дану розробку уроку досить вдалою, оскiльки протягом заняття
змiнюються види дiяльностi, в учнiв є можливiсть проявити творчi
здiбностi, висловити свою думку та зробити висновки щодо актуальних
проблем;

• проектувати власнi дiї на захист довкiлля та збереження
ресурсiв на англiйськiй мовi — творче заняття з таких тем як “Засоби
масової iнформацiї”, “Природа i погода”, “Стиль життя”, “Наука i
технiчний прогрес”, що змусить учнiв проявити свої творчi здiбностi,
попрацювати в командi, розвинути мовленнєвi навички та навчитися
видiляти головне. Таким чином будуть реалiзованi наступнi принципи:
наочний, науковостi, свiдомостi й активностi учнiв у навчаннi,
забезпечення мiцностi результатiв навчання, науковостi та врахування
iндивiдуальних особливостей;

• пояснювати взаємозв’язок людини i навколишнього середовища,
у тому числi з тваринним та рослинним свiтами, що може бути
реалiзовано в рамках наступних тем: “Природа i погода”, “Робота i
професiя”, “Стиль життя”, “Наука i технiчний процес”. Наприклад,
з теми “Робота i професiя”, яка вивчається в 9 класi можна обрати
окремий урок, на якому один iз завдань бути скласти список
найважливiших професiй в сучасному свiтi на їхню думку та показати
взаємозв’язок дiяльностi людини iз навколишнiм середовищем, де
будуть реалiзованi наступнi принципи навчання: наочностi, свiдомостi
й активностi, та зв’язку навчання з життям, теорiї з практикою.

Рiзноманiтнiсть способiв реалiзацiї змiстової лiнiї “Екологiчна
безпека та сталий розвиток” грає значну роль, адже враження вiд
новизни дiяльностi заохочуватиме школярiв приймати активну роль у
процесi заняття.

Висновки i перспективи. У ходi дослiдження було доведено, що
реалiзацiя наскрiзної змiстової лiнiї “Екологiчна безпека та сталий
розвиток” на уроках iноземної мови на середньому рiвнi необхiдна
для формування в учнiв соцiальної активностi, вiдповiдальностi
та екологiчної свiдомостi. Необхiднiсть врахування психолого-
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фiзiологiчних особливостей на середньому етапi навчання обумовлена
специфiчними рисами розвитку пiдлiтка; а саме, прагнення до самос-
тiйностi та комунiкацiї, потреба у навчаннi бiльш iнтелектуального
типу, не лише сприйняття, а й усвiдомлення нового матерiалу, бажан-
ня висловлювати власну думку та брати участь у дискусiях, що
є сприятливою умовою для реалiзацiї змiстової лiнiї “Екологiчна
безпека та сталий розвиток”. Отже, реалiзацiя принципiв навчання має
вiдбуватися iз урахуванням вiкових та iндивiдуальних особливостей
учнiв, де кожен зможе розкрити та проявити свої творчi здiбностi та
навчитися обговорювати проблеми та висловлювати власну думку
англiйською мовою, де значуще мiсце займає метод проекту. Перспек-
тивним та доречним вважається розгляд особливостей реалiзацiї
змiстової лiнiї “Екологiчна безпека та сталий розвиток” у старшiй
школi, що сприятиме комплексному формуванню екологiчної свiдомостi
школярiв.
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Vardanian M. Comparative Studies at Contemporary Foreign
Universities: Programs, Issues, Strategies.
The article studies the specifics of teaching Comparative Literature at some
contemporary foreign universities. It is found that Comparative Studies is a
separate program at different levels of education such as Bachelor’s, Master’s
and PhD programs. For comparison, I have considered nineteen universities of
Europe, the United States of America, Canada and Australia. It was possible
to identify the main issues of research and courses of the Comparative Studies
programs. These areas include Literature and Cinema, Literature and Post
Colonial Studies, Literature and Translation.

Key words: Comparative literature, comparative studies, foreign
university, teaching of literature.

Постановка проблеми. Сучасна лiтературна компаративiстика в
Українi поступово розвивається. В українських вишах створенi кафедри
порiвняльного лiтературознавства, викладаються однойменнi курси,
вiдбуваються захисти дисертацiй. Така зацiкавленiсть лiтературною
компаративiстикою декларує намiри наукової спiльноти до осмислення
категорiй, що продиктованi викликами сьогодення. За слушним спос-
тереженням Р.Семкiва, «Повернення компаративiстики в унiверси-
тетськi розклади засвiдчило докорiннi змiни в сучаснiй нам свiдомостi
i, разом з тим, стало можливiстю ширення вiдкритостi та лiбе-
ральних цiнностей у нашому нацiональному просторi» [1, с. 8]. Тож
до головних наукових завдань українських компаративних студiй
належать такi: вивчення унiверсальних явищ поряд iз нацiональними,
розгляд лiтератури на мiждисциплiнарному перехрестi, зокрема в
системi мистецтв, культурологiї, антропологiї, постколонiальних студiй
тощо, виокремлення нацiональних стереотипiв та образiв народiв у
рецепцiї iнших етносiв, аналiз формування нацiональної iдентичностi та
етнiчної толерантностi, розкриття дiалогiчностi культур. Закономiрно,
що у практичному планi викладання порiвняльних студiй має на
метi пiдвищувати рiвень фахових знань i умiнь майбутнiх учителiв-
словесникiв, готових до змiн, що вiдбуваються у сферi освiти, зокрема
середнiй, у якiй оновлюється змiст i система лiтературної пiдготовки.
Тож осмислення методичних стратегiй викладання порiвняльного
лiтературознавства є цiкавою науковою проблемою.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. У цьому планi
однiєю з найбiльш фахових є праця Р.Семкiва «Методичнi особливостi
викладання курсу “Основи компаративiстики”», у якiй дослiдник
визначає сучасний стан дисциплiни, мету, стратегiю курсу, зупиняється
на розглядi таких форматах викладання як лекцiя, читання, дискусiя,
письмо (реферат, есе, щоденник, груповi проєкти). Рiзнi форми, методи
викладання презентують численнi робочi навчальнi програми курсу
«Порiвняльне лiтературознавство», якi розмiщуються у вiльному
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доступi на веб-сайтах українських вишiв. Усi вони, разом iз посiбником
Р.Семкiва, лише апелюють до досвiду зарубiжних унiверситетiв, але
не зупиняються детально на їх розглядi, зокрема сучасному.

Метою статтi є осмислити сучаснi здобутки зарубiжних унiверси-
тетiв в аспектi викладання порiвняльних студiй з лiтератури. Порiв-
няльне лiтературознавство викладається в рiзноманiтних унiверсите-
тах свiту як європейських (Велика Британiя, Нiдерланди, Нiмеччина та
iн.), так i США, Канади, Австралiї. Специфiка викладання цього курсу
в зарубiжних вишах пов’язана, на мiй погляд, по-перше, з усталеною
системою викладання певної країни, по-друге, iсторичними, соцiаль-
ними та культурними чинниками, якi визначають напрямки наукової
парадигми дослiджень та вiдповiдно викладання. У цiй розвiдцi не зi-
ставляються системи вищої освiти закордонних унiверситетiв, бо це
предмет окремого дослiдження. Тут цiкавить проблематика курсiв та
стратегiя їх викладання у вищих школах. Iншими словами, помiркує-
мо над такими питаннями: (1) Що привертає увагу студентiв у таких
курсах? (2) Чому обирається вивчення порiвняльного лiтературознав-
ства? (3) Якi стратегiї викладання порiвняльних студiй?

Виклад основного матерiалу. До стратегiй формування та
реалiзацiї програм «Порiвняльне лiтературознавство» в зарубiжних
унiверситетах можна зараховувати такi:
(1) дослiдження мiждисциплiнарного характеру, реалiзованi професо-

рами унiверситетiв в авторських курсах;

(2) ступеневiсть навчання з вiдповiдним методологiчним забезпе-
ченням;

(3) практична спрямованiсть курсiв за цiєї програмою, орiєнтованих
на майбутню професiйну сферу.

Порiвняльне лiтературознавство (Comparative Literature) у зарубiж-
них унiверситетах це програми бакалаврату (BA), магiстерськi (MA) та
докторськi (PhD). Про їх мiждисциплiнарний характер свiдчить уже
те, що вони читаються кафедрами порiвняльного лiтературознавства
(Department of Comparative Literature) на факультетах, вiддiлах
або коледжах унiверситетiв, що включають вивчення низки курсiв
про мистецтво та гуманiтаристику (лiтературу, мову, фiлософiю,
культурологiю):
(1) США

• Faculty of Arts and Humanities, Harvard University,
• College of Arts and Sciences, The Ohio State University,
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• College of Liberal Arts, California State University,
• College of Arts and Sciences, Indiana University Bloomington,
• College of Arts and Sciences, University of Oregon,
• Division of the Humanities, The University of Chicago,
• Division of the Literatures, Cultures, and Languages, Stanford

University,
• Program of Humanities, Yale University,

(2) Австралiя

• Faculty of Arts and Social Sciences, The University of Sydney,

(3) Канада

• Faculty of Arts and Science, University of Toronto,
• Faculty of Arts, University of Alberta.

(4) Великобританiя

• Humanities Division, University of Oxford
• College of Arts, University Glasgow,

(5) Нiдерланди

• Faculty of Humanities, Utrecht University,

(6) Нiмеччина

• Philosophische Fakultät, Universität Potsdam,
• Philosophische Fakultät, Ukrainische Freie Universität,
• Institut für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft,
Goethe-Universität Frankfurt,

(7) Австрiя

• Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät, Universität Wien.
Що ж розумiється пiд порiвняльним лiтературознавством?

Скажiмо, бакалаврська програма «Порiвняльне лiтературознавство»
Унiверситет Орегону (University of Oregon) мiстить таке пояснення:
«Comparative Literature is an innovative and interdisciplinary field of study.
Comparatists explore the relationships between various forms of cultural
expression; we think across and between traditional national, linguistic
and disciplinary boundaries in order to generate new knowledge» [5]. У
магiстерськiй програмi Унiверситету Утрехта (Utrecht University)
головним завданням є вивчення ролi лiтератури у сучасному суспiль-
ствi та її ролi у змiнному медiа ландшафтi сучасного свiту [6]. У
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програмi Гарвардського унiверситету акцентується, що порiвняльне
лiтературознавство для тих студентiв, якi цiкавляться вивченням
бiльше нiж однiєї культури чи мови [2]. Як видно, програма з порiв-
няного лiтературознавства у зарубiжних унiверситетах, з одного боку,
є зануреним у власне вивчення лiтератури, а з iншого боку, передба-
чає iнтердисциплiнарний пiдхiд, виходить за межi лiтературознавства,
охоплюючи методи i пiдходи поетики, лiнгвiстики, перекладу, герме-
невтики, теорiї критики, психоаналiзу, культурних студiй.

Кожна програма «Порiвняльне лiтературознавство» визначає мету
курсу, виходячи з її проблематики. Такi теми перебувають на межi
дослiджень, серед яких:

• лiтература i мистецтво (кiно, образотворче мистецтво, музика,
театр),

• лiтература i переклад,

• лiтература i релiгiя,

• лiтература i фiлософiя,

• лiтература i ґендер тощо.

Для американських унiверситетiв провiдними є три проблемнi
напрямки лiтературної компаративiстики:

• лiтература i мистецтво (переважно кiно),

• лiтература i переклад,

• лiтература i постколонiальнi / культурнi студiї.

У Гарвардi увага прикута до вивчення та аналiзу лiтератури й
культури Африки, Азiї, Близького Сходу. Стенфордський унiверситет
дослiджує мови та iсторiї рiзних суспiльств та перiодiв, що втiленi
в низцi курсiв культурологiчного та постколонiального спрямування,
зокрема «Як мiста формують культуру, державу та людей», «Голос,
iнакомислення, опiр: антирасистський та антифашистський дискурс i
дiя», «Раса та права людини». Програма Калiфорнiйського унiверситету
пропонує осмислення свiтових лiтератур через переклад, а також
вивчення взаємозв’язкiв мiж лiтературою та такими галузями як
художнє мистецтво, музика, театр, що презентовано курсами «Вiзуальнi
студiї: комiкси та графiчнi романи», «Наукова фантастика та глобальнi
технологiї», «Цифрова лiтература та культура», «Театр сьогоднi»,
«Фiльм i роман у суспiльствi».
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В європейських унiверситетах — Оксфорд (Великобританiя),
Унiверситет Потсдама, Гете Унiверситет (Нiмеччина), Унiверситет
Утрехта (Нiдерланди) — головнi теми курсiв програм ВА, МА пов’язанi
з такими напрямками:
(1) медiа та iнтернет («Лiтература в газетi», «Вступ до кiнознавства»,

«Дистанцiйне навчання: дiджiтал iнструменти i текстуальний
аналiз»),

(2) категорiєю пам’ятi («Культурна пам’ять i громадянство»,
«Пам’ять. Перспективи лiтературознавства та культурологiї»),

(3) ґендер («Транснацiональнi конструкцiї ґендеру», «Жiноче письмо
в просвiтленнi»),

(4) релiгiя («Богоявлення. Аспекти мотиву»),

(5) теорiями читання («Ф. Гельдерлiн та революцiя поетичної мови»,
«Пруст читав»).

У канадських унiверситетах — Торонто та Альберти — наявнi
програми порiвняльне лiтературознавства для ВА, МА та PhD. Зокрема
ВА програма лiтературної компаративiстики в Унiверситетi Альберти
ставить за мету вивчення порiвняльного лiтературознавства через
мови, культури, що дає змогу розглянути лiтературнi твори набагато
ширше. Ця програма включає вивчення таких тем: свiтова лiтература,
лiтературна критика та теорiя критики, мiфологiя, ґендер та жiночi
студiї (Women’s Studies), наукова фантастика (Science Fiction), масова
культура (Popular Culture). Iнтердисциплiнарний та мiжнародний
характер таких студiй поглиблюється на програмах МА та PhD.

Попри змiстове рiзноманiття програм з порiвняльного лiтературо-
знавства у зарубiжних унiверситетах для них притаманнi певнi спiльнi
курси, а також вимоги до студентiв, якi їх обирають. До таких нале-
жать курси перекладацького спрямування («Перекладацькi студiї та
компаративна лiтература», «Переклад як процес», «Перекладацька
критична практика» тощо).

Як приклад можна навести МА програму в Унiверситетi Глазго,
що складається з двох основних курсiв та кiлькох вибiркових. До
перших зарахованi «Вступ до лiтературної компаративiстики» (20
кредитiв), «Порiвняльне лiтературознавство на практицi» (20 кредитiв),
до других — «Теорiї читання», «Читання “Нової Європи”», «Лiтературнi
перекладацькi студiї» тощо, на якi також вiдводиться по 20 кредитiв.

У силабусi «Лiтературних перекладацьких студiй» зазначено, що
на курсi студенти вивчають лiтературний переклад та його роль у
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комунiкацiї культур та iдентичностей, а також розглядають перекла-
дацьких стратегiй: “This course explores literary translation and its role in
communicating cultures and identities on the global stage. It studies power
relations and politics in the translation process, focusing on traditional
strategies of literary translation alongside more contemporary theories
of adaptation and rewriting, which challenge the very notion of source
and target text.” [4]. Тож курс покликаний надати студентам знання з
культурних i мовних питань, що пов’язанi з лiтературним перекладом;
розглянути низку тематичних дослiджень рiзними мовами та про рiзнi
культури; проаналiзувати вплив сучасних теорiй перекладу на стратегiї
перекладу; проiлюструвати використання матерiалiв перекладу та до-
помiжних матерiалiв. Студенти вчаться демонструвати своє розумiн-
ня ролi перекладу в комунiкацiї рiзноманiтних культур на матерiалi
лiтератури.

Вивчення не менше двох мов разом iз культурою та лiтературою
певних країн на вибiр студентiв є однiєю з головних вимог до навчання
за програмами «Порiвняльне лiтературознавство» в усiх зарубiжних
унiверситетах. Студент мусить мати умiння працювати з кiлькома
мовами, окрiм англiйської. Зокрема, Єльський унiверситет пропонує
студентам, якi обрали вивчення порiвняльного лiтературознавства, не
лише курси з перекладу (Practice of Literary Translation), а також
вивчення курсiв iз другої мови. На вибiр студентiв такi мови: арабська,
китайська, французька, нiмецька, давньогрецька, сучасний iврит, iта-
лiйська, корейська, латин, iспанська, перська. Разом iз мовами вивча-
ються лiтератури та культури вiдповiдних давнiх чи сучасних країн.

Отож, програми «Порiвняльне лiтературознавство» у зарубiжних
унiверситетах можна осмислити через категорiю герменевтичного кола.
Становлячи певну цiлiснiсть порiвняльних дослiджень, вони водночас є
рiзноманiтними. Властиво, що кожен унiверситет прагне наголосити на
унiкальностi запропонованої проблематики своїх курсiв. Ось наприклад,
у курсi «Лiтература глобалiзованого свiту» для МА в Унiверситетi
Утрехта до лiтератури пiдходять як до культурного середовища з
порiвняльної, теоретичної точки зору. Курс покликаний вiдповiсти
на такi запитання: Як рiзнi культури i суспiльства думають про
сучаснiсть, пам’ятають минуле i уявляють майбутнє в лiтературi й
через неї? I як сама лiтература була зрозумiла та теоретизована через
iсторичнi перiоди та географiчнi межi? Її вiдмiннiсть вiд iнших програм
«Порiвняльного лiтературознавства» узагальнюється так: «В Утрехтi
ми зосереджуємось на сучасностi та сучаснiй лiтературi на рiзних
мовних рiвнях. Що вiдрiзняє програму Утрехт — це її спрямування на
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лiтературну i культурну iсторiю та пам’ять, лiтературну теорiю i
критику та свiтову лiтературу» [6].

Рiзноманiття курсiв за програмою «Порiвняльне лiтературознавство»
в зарубiжних унiверситетах зумовлено орiєнтованiстю унiверситетiв на
науковi здобутки професорiв, якi забезпечують їх викладання. Тому
здавалося, що однакова програма «Порiвняльне лiтературознавство»,
але наповнюється вона рiзними авторськими курсами. До слова, в
українських унiверситетах навпаки є тенденцiя до унiфiкацiї курсiв з
порiвняльного лiтературознавства, з обов’язковим набором тем, якi
мають засвоїти студенти. Натомiсть захiднi унiверситети орiєнтованi
на викладача, який має бути спецiалiстом з вузької теми. Тож перш
нiж пропонувати певний курс на вибiр студентам, вiн мусить мати
вiдповiднi здобутки, зокрема науковi публiкацiї. Скажiмо, викладаць-
кий склад Гарвардського унiверситету, який забезпечує реалiзацiю
програми «Порiвняльне лiтературознавство», це професори, доценти,
викладачi, асистенти, якi на своїх персональних сторiнках, крiм освiти,
постiйно оновлюють iнформацiю про науковi здобутки, працi, гранти.
Такi принципи також дотриманi викладачами Унiверситету штату
Огайо. Тут викладачi презентують себе як мультидисциплiнарну гро-
маду учених, якi здiйснюють дослiдження в рiзноманiтних галузях,
зокрема релiгiї, науцi, образотворчому мистецтвi, фольклорi, лiтера-
турi, расi та етнiчностi [3]. На своїх сторiнках вони широко висвiт-
люють свої поточнi публiкацiї (Recent Publication), вказують галузь
знань, з якої можуть здiйснювати оцiнювання та забезпечувати науковi
експертизи, рецензування (Areas of Expertise), сферу наукових зацi-
кавлень, книги. У такий спосiб студенти мають змогу зорiєнтуватися
з методологiчною складовою пiд час вибору програми «Порiвняльне
лiтературознавство».

На кожному рiвнi освiти програми з порiвняльних студiй є тради-
цiйнi форми викладання — лекцiї, семiнари. Серед форм робiт —
щоденники-блоги, доповiдi, твори, дослiдницькi роботи, виступи, есе,
курсовi роботи. Крiм того, студенти мають змогу публiкуватися у
журналах унiверситетiв, де навчаються (наприклад, Калiфорнiйський
державний унiверситет).

В Унiверситетi штату Огайо студентам, якi прагнуть здобути ступiнь
Bachelor of Arts in Comparative Studies, пропонується обрати одну з
запропонованих програм:

• Comparative Cultural Studies,

• Comparative Ethnic and American Studies,
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• Comparative Literature,

• Folklore,

• Science and Technology Studies.
Кожна з цих програм мiстить детальний опис. Нас цiкавить

саме програма Comparative Literature. Як зазначено в силабусi, вона
зосереджується на вивченнi лiтератур рiзних культур, нацiй, та жанрiв,
а також вивчає взаємозв’язки мiж лiтературою та iншими формами
культурного вираження. Програма Comparative Literature прагне
дати вiдповiдi на питання: Яке мiсце лiтератури в суспiльствi? Як iз
часом змiнювалися лiтературнi форми та зв’язки з iншими формами
мистецтв? Як лiтература поширює та сповiдує цiнностi, соцiальнi рухи
чи полiтичнi контексти? Тут пропонується вивчення двох лiтературних
традицiй, що зобов’язує до вивчення ще однiєї мови.

ВА програма (Undergraduate Program) складається з основної
та додаткової програми (major and minor programs). Для їх вибору
студенти мусять заповнити лист-заявку (Advising Sheep for Comparative
Literature).

Основна програма (major program) складається з обов’язкових,
спецiалiзованих, факультативних та дослiдницьких курсiв. Кожному
курсу присвоюється код, що визначає його складнiсть (вiд 2000 до 9000
рiвня).

Обов’язковi курси (Required courses) формують 10 кредитiв:
1) Проблеми компаративних дослiджень.

2) Вступ до свiтової лiтератури.

3) Пiдходи компаративних дослiджень.

4) Семiнар з проведення компаративних дослiджень.
Спецiалiзованi курси (Concentration cores) дають 15 кредитiв. На

вибiр зi списку, що пропонується, студент має обрати шiсть курсiв. Вони
торкаються або компаративних лiтературних дослiджень, або студiй iз
релiгiї. Наприклад, «Лiтература i суспiльство», «Лiтература i релiгiя»,
«Любов у свiтовiй лiтературi», «Фiльм i лiтература в розмовному
мистецтвi», «Репрезентацiя досвiду вiйни», «Утопiя та антиутопiя»,
«Мiф i ритуал» тощо.

Факультативи (Electives) становлять 12 кредитiв. Тут студент має
обрати курси з двох рiзних лiтературних традицiй, лише одна з
яких може бути англiйською. Так популяризується вивчення мов та
лiтератур рiзноманiтних народiв, нацiй, готуючи спецiалiстiв з цього
напрямку. Серед мов — Arabic, Chinese, Classics, English, French, German,
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Greek, Hebrew, Italian, Japanese, Korean, Latin, Modern Greek, Persian,
Portuguese, Spanish, Turkish тощо. Зокрема, курс Near Eastern Languages
and Cultures складається з кiлькох на вибiр:

• Middle Eastern Literature and Post Colonial Theory,

• Israeli and Palestinian Literature,

• Canon and Communities in the Near East.

Дослiдницький курс (Research course) поглиблює вмiння аналiзувати
лiтературу, порiвнювати обранi зi списку двi рiзнi лiтературнi традицiї.
Тут студенти мають обрати курси вище 4000 рiвня.

Додаткова програма (minor program) складається з таких курсiв:

• American Studies,

• Folklore Studies,

• Religious Studies,

• Science and Technology Studies,

• World Literatures Studies.

Ця програма також мiстить головнi, фундаментальнi та факульта-
тивнi курси. Особливiсть її в тому, що студенти можуть обрати слов’-
янськi мови та лiтератури (Slavic Languages and Literatures), зокрема
такi курси: Introduction to Slavic and East European Literature and
Culture; Science Fiction: East vs. West.

Семiнар iз навчання проведення порiвняльних дослiджень є
обов’язковим для усiх студентiв. Тут вони вчаться писати есе чи
квалiфiкацiйну роботу (thesis). Студенти обирають самостiйно, який iз
цих двох видiв робiт будуть захищати. Це залежить вiд того, на який
дослiдницький ступiнь вони претендують — Research Distinction чи
Honor Research Distinction.

МА програма (Master of Arts in Comparative Studies) пропонує
студентам вивчення мiждисциплiнарних пiдходiв до вивчення культур.
Дослiдження викладачiв, якi забезпечують цю програму, зосередженi на
порiвняннi етнiчних та американських студiй, компаративнiй лiтературi,
культурнiй антропологiї, фольклорi, вiзуальному мистецтвi, релiгiйних
студiй. Аби мати змогу навчатися на МА потрiбен освiтнiй ступiнь ВА,
а кiлькiсть кредитiв чiтко регламентована. Ця програма розрахована на
два роки та складається з 81 кредиту. Iндивiдуальну програму кожен
магiстр складає самостiйно за запропонованим зразком, обираючи
курси з перелiку, але не нижче 6000 рiвня.
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Головна вимога до МА програми, як i до PhD, це знання iноземних
мов, крiм англiйської. Їх володiння студенти мають демонструвати
у своїх власних дослiдженнях. Якщо в запропонованому перелiку
вiдсутня мова, яку би хотiв вивчати студент, вiн може подати петицiю
з проханням її викладати.

Властиво, що в зарубiжних унiверситетах, зокрема американських,
здобувати PhD можна без отримання МА. Оскiльки обидвi програми
(МА та PhD) об’єднанi у так званi Graduate Program. Для таких
здобувачiв PhD програма буде бiльш поглибленою, розгорнутою, нiж
для тих, хто навчається пiсля отримання освiтнього ступеня МА. Такi
студенти мають набрати необхiдну кiлькiсть кредитiв та складати
екзамен PhD. Як i для МА, докторанти самостiйно розробляють
програму навчання. PhD in Comparative Studies — це невелика програма,
на якiй здiйснюються власне науковi дослiдження з таких галузей як:
aмериканськi студiї, компаративне лiтературознавство, теорiя критики
раси, культурна антропологiя, фольклор, релiгiйнi студiї, вiзуальна
культура.

Чому студенти обирають порiвняльнi студiї з лiтератури? У виборi
програма вони послуговуються можливостями подальшого працевлаш-
тування пiсля завершення навчання. Здобувачi отримують ступiнь
бакалавр мистецтв (Bachelor of Arts) чи ступiнь магiстра, що також
конкретизується залежно вiд обраної програми: Master’s degree in:
Literary Studies, Master of Studies in Comparative and Critical Translation,
Master of Letters. Скажiмо, на завершення магiстерської програми
«Порiвняльне лiтературознавство» в Унiверситетi Глазго студенти
отримують низку умiнь та навичок, серед яких: висловлювати усно
та письмово свою власну культурну позицiю через рiзнi тексти; де-
монструвати розумiння загальної iсторiї дослiдження лiтератури;
обґрунтовувати порiвняльнi процеси в порiвняльному лiтературо-
знавствi та культурi; демонструвати розумiння значення мов та
перекладу пiд час вивчення будь-яких текстiв; оцiнити та показати
значення iдеологiї у взаємодiї з текстами iнших культур та власної
культури тощо [4]. Такi та iншi вмiння, що визначаються в кожнiй
окремiй програмi «Порiвняльне лiтературознавство» в зарубiжних
унiверситетах, сприяють у подальшому можливостям випускникiв
формувати кар’єру в журналiстськiй, видавничiй, редакторськiй,
письменницькiй, перекладацькiй, освiтнiй, музейнiй, маркетинговiй,
рекламно-дизайнерськiй, туристичнiй сферах, а також у прес-центрах,
посольствах, ЗМI, PR-агентствах, полiтицi та правi.
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Висновки. Головною особливiстю «Порiвняльного лiтературознав-
ства» у зарубiжних унiверситетах є те, що програма реалiзується на
рiзних освiтнiх чи наукових рiвнях — бакалаврському, магiстерському
та докторському. В Українi це лише курс, який охоплює переважно
вивчення типологiчних спiльностей та вiдмiнностей у двох рiзних лi-
тературах. Тому в зарубiжних унiверситетах програма має комплекс-
ний i системний характер, охоплюючи вивчення рiзноманiтних проблем
крiзь призму лiтератури — мистецтво, медiа, культура, фiлософiя,
релiгiя, ґендер, переклад тощо. Така спрямованiсть програми на
осмислення взаємозв’язкiв рiзних сфер людського життя покликана
вивчати не лише основнi теоретичнi курси про лiтературу, а й
вибiрковi курси практичного спрямування, орiєнтованих на майбутню
професiйну дiяльнiсть випускникiв за програмою «Порiвняльне
лiтературознавство». Це i медiа, й освiта, i полiтика.
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лексики на уроках iноземної мови у середнiй школi.
У статi розглядаються основнi методи навчання лексики в середнiй
школi, їх характеристики та особливостi. Висвiтлюються та описуються
сучаснi та ефективнi методи i прийоми навчання лексичного матерiалу з
урахуванням цiлей уроку та диференцiацiї навчання. Наведено приклади
рiзноманiтних видiв дiяльностi, що сприяють максимально продуктивному
засвоєнню знань учнями. Визначено важливiсть диференцiацiї учнiв за
типом сприйняття iнформацiї та пiдбору вiдповiдних видiв пояснення
та дiяльностi для однаково високого рiвня засвоєння iнформацiї усiма
учнями.
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Гапоненко Л.П., Пантелеева В.О. Особенности методов обучения
лексике на уроках иностранного языка в средней школе.
В статье рассматриваются основные методы обучения лексики в средней
школе, их характеристики и особенности. Освещаются и описываются
современные и эффективные методы и приемы обучения лексического
материала с учетом целей урока и дифференциации обучения. Приведено
примеры разнообразных видов деятельности, которые способствуют
максимально продуктивному усвоению знаний учениками. Определено
важность дифференциации учеников по типу восприятия информации
и подбора соответствующих видов объяснения и деятельности для
одинакового высокого уровня усвоения информации всеми учащимися.

Ключевые слова: методы обучения лексики, метод, лексика,
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Haponenko L., Pantelieieva V. The peculiarity of teaching vocabulary
methods at the foreign languages lessons in secondary school.
The major methods of teaching vocabulary in secondary school, their features
and peculiarities are highlighted in the article. The modern and effective
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methods which consider the lessons’ purposes and differentiation while teaching
are described. The examples of different activities which help students to
absorb information most productively are given. The article determines the
importance of differentiation of students by the styles of learning and the
selection of appropriate explanation and activities in order to get maximum of
the information students are provided with.

Key words: methods of teaching vocabulary, method, vocabulary,
foreign languages, secondary school.

Постановка проблеми. З кожним роком свiт стає все прогресив-
нiшим, з’являється незлiчена кiлькiсть iнновацiй та новiтнiх методик
в будь-якiй сферi життя. Сучасна школа швидко реагує на запити
суспiльства й веде пошук нових та вдосконалених методик. Головним
запитом i, одночасно з тим, метою вивчення iноземних мов на даний
момент є вiльне спiлкування.

Минув той час, коли уроки iноземних мов були нацiленi на
граматику та переклад. Сучасний школяр вже з початкових класiв
знає, що iноземна мова потрiбна для комунiкацiї з iншими людьми як
в реальному життi, так i в вiртуальному.

Основною успiшного навчання є дiєвi методи викладання, якi будуть
не тiльки в академiчному порядку пiдвищувати рiвень знань школярiв,
а й розвиватимуть iнтерес до iншомовної культури, мотивуватимуть
до навчання та допомагатимуть розширювати свiтогляд учнiв.

Вивчення iноземної мови потребує, перш за все, опанування лек-
сичним матерiалом з рiзних сфер життя людини. Саме тому вивчення
методiв навчання лексики на уроках iноземної мови у середнiй школi,
визначення їх ефективностi та результативностi набуває актуальностi в
сучасному освiтньому процесi. Виховання кожного українця успiшним
та конкурентноздатним не тiльки в Українi, а й за її межами стало
необхiдною складовою розвитку системи української освiти.

Аналiз останнiх дослiджень. Процес навчання iноземної мови
не реалiзується без використання рiзноманiтних методiв навчання.
Методи навчання — це основний iнструмент, який використовують
пiд час навчання любої дисциплiни, в тому числi й iноземної мови.
Першочергово спробуємо з’ясувати, що таке метод.

Як зазначають С.Мартиненко та Л.Хоружа, у дидактицi метод
навчання — це певний спосiб цiлеспрямованої реалiзацiї процесу
навчання, досягнення поставленої мети. Правильний пiдбiр методiв
вiдповiдно до мети та змiсту навчання, вiкових особливостей учнiв
сприяє розвитку їхнiх пiзнавальних здiбностей, озброєнню їх умiннями
й навичками використовувати здобутi знання на практицi, готує учнiв
до самостiйного набуття знань, формує їхнiй свiтогляд [3].
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Згiдно iз Дж.Рiчардсом та Т.Роджерсом, метод у навчаннi
iноземним мовам — це план подання матерiалу, що вивчається, який
базується на певному пiдходi. Методи подiляються на три групи:
функцiональнi, структурнi та iнтерактивнi.

Вiдповiдно до I. Гусленко методи навчання можуть бути розглянутi
як у широкому, так i у вузькому значеннi. У широкому значеннi —
це спрямованiсть навчання, методична система, яка характеризується
своїми цiлями, змiстом, принципами та прийомами навчання (напр.,
прямий метод, комунiкативний метод). У вузькому — спосiб навчання
iноземних мов (ознайомлення, опрацювання, застосування) [1].

Мета дослiдження — проаналiзувати рiзнi методи навчання
лексики на уроках iноземної мови у середнiй школi та охарактеризувати
їх особливостi на рiзних етапах сприйняття лексичного матерiалу.

Виклад основного матерiалу. З плином часу i розвитком суспiль-
ства система освiти суттєво змiнилася, згiдно iз Загальноєвропейськими
Рекомендацiями сучаснi мови незалежно вiд їх статусу (мiжнародного,
державного чи регiонального) виконують такi суспiльнi функцiї:

а) готують особистiсть до зростаючих потреб мiжнародної мобiль-
ностi i спiвпрацi у галузi освiти, культури, науки, торгiвлi та
промисловостi;

б) полегшують спiлкування та взаємодiю (спiвпрацю) мiж народами,
що розмовляють рiзними мовами;

в) сприяють взаємному пiзнанню, збагаченню та розумiнню, а також
вихованню терпимостi i поваги до особистостi та її культурних
вiдмiнностей;

г) забезпечують доступ до свiтового вiдкритого iнформацiйного
простору [4].

Знання та компетентностi, якими мають оволодiти дiти пiд час
навчання у школi, вiдображено в освiтнiй програмi, затвердженiй
Мiнiстерством освiти. Також згiдно iз останнiми реформами в областi
освiти, типовi освiтнi програми з iноземних мов мiстять низку тем i
питань, що безпосередньо пов’язанi з проблематикою iнтегрованих
змiстових лiнiй. Програми не обмежують смислове та лiнгвiстичне на-
повнення iнтегрованих змiстових лiнiй, а лише пропонують орiєнтовнi
шляхи їх реалiзацiї. Вчителi можуть наповнити новим мiжпредметним
змiстом й iншi теми, створювати альтернативнi можливостi для
поєднання рiзних знань та умiнь, а також навчальних методiв з метою
формування ключових життєвих компетентностей та досягнення
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цiлiсностi навчальної програми й навчального процесу вiдповiдно до
потреб певного класу [5].

Серед найновiших методiв навчання iноземних мов, що виникли
переважно в англомовних країнах — США i Великобританiї — в останнi
десятирiччя ХХ ст., все бiльшого поширення набувають методи, якi
об’єднують у собi комунiкативнi i пiзнавальнi (академiчнi) цiлi. Їх
основними принципами є: рух вiд цiлого до окремого, орiєнтацiя занять
на учня (learner-сentered lessons), цiлеспрямованiсть i змiстовнiсть
занять, їх спрямованiсть на досягнення соцiальної взаємодiї при
наявностi вiри викладача в успiх своїх учнiв, iнтеграцiя мови та
засвоєння її за допомогою знань з iнших галузей наук [12].

До сучасних методiв також вiдноситься метод сугестивного
вiдкриття (Guided discovery) та Content-based learning (навчання,
що базується на змiстi). Ключовий постулат методу сугестивного
вiдкриття — що учнi краще засвоюють матерiал, коли вiдкривають
для себе щось нове (елементи мови) самостiйно, а не коли матерiал
викладений вчителем. А ключовий принцип Content-based learning —
це мотивацiя учнiвства до навчання через використання матерiалiв,
змiст (тема) яких вiдповiдає iнтересам учнiв та допомагає їм дiзнатися
щось нове [3].

Основнi лексичнi одиницi, що мають вивчатися учнями на кожному
етапi навчання, зазначенi у шкiльнiй програмi вiд Мiнiстерства освiти.
При пiдборi методiв потрiбно звернути увагу на вiк та iндивiдуальнi
особливостi учнiв.

Перекладнi способи розкриття значень iншомовних лексичних
одиниць включають: однослiвний переклад; багатослiвний переклад;
поза фразовий переклад; тлумачення значення або пояснення лексичних
одиниць рiдною мовою; дефiнiцiя/визначення [1].

До безперекладних способiв розкриття значень iншомовних
лексичних одиниць вiдносяться: наочна семантизацiя (демонстрацiя
предметiв, малюнкiв, картин, жестiв, рухiв тощо); мовна семантизацiя:
за допомогою контексту, iлюстративного речення/речень; зiставлення
однiєї лексичної одиницi з iншими вiдомими словами iноземної мови —
за допомогою антонiмiв i зрiдка синонiмiв; дефiнiцiя — опис значення
нового слова за допомогою уже вiдомих слiв; тлумачення значення
лексичних одиниць iноземною мовою [1].

Пiд час вивчення лексики важливою складовою є контекст. Будь-
якi слова та вирази мають вивчатися з опорою на тему, тим самим
створюючи першi асоцiацiї. Вчитель має подати яскравi образи, що
закрiпляться у пам’ятi учнiв, наприклад, за допомогою цiкавої iсторiї,
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зображень, вiдео, смiшних картинок iз Iнтернету тощо. За бажанням
можна створити персонажiв, яких учнi зустрiчатимуть протягом
навчального року пiд час вивчення рiзних тем. Такi контекстуальнi
картинки не тiльки створять додатковi умови для запам’ятовування, а
й викликатимуть певнi емоцiї пiд час вивчення рiзноманiтних тем [8].

А. Вейлер зазначає, що в реальному життi ми не докладаємо зусиль,
щоб запам’ятати певнi речi, те ж саме має застосовуватися i у вивченнi
лексики. Тобто, учнi мають прив’язувати новi лексичнi одиницi до
особистих потреб та свого повсякдення, утворюючи такi собi «хуки». I
чим бiльше цих «хукiв» з’являється, тим краще запам’ятовується нова
лексика [7].

Обговорення слова, пошук синонiмiв та антонiмiв до нього,
пояснення значення замiсть банального перекладу є також одним
iз методiв вивчення нової лексики. Якщо максимально включати
учнiв в обговорення, можна не тiльки розширити словниковий запас
синонiмiчними та антонiмiчними рядами, а й допомагати учням
розвивати лiдерськi та ораторськi якостi, вчити пояснювати складнi
речi доступною мовою, сприяти покращенню самооцiнки та загальної
атмосфери в колективi [9].

Л.Панова, I. Андрiйко та iн. зазначають, що для пiдвищення
ефективностi процесу засвоєння нових слiв учитель повинен записати
їх на дошцi, пояснити значення, потiм чiтко вимовити вголос, а учнi —
хором повторити [4].

На середньому i старшому етапах навчання доцiльно використову-
вати засоби, що забезпечують “iнвентаризацiю” словникового запасу,
тобто тематичне i словотворче групування лексичних одиниць. Один
з таких прийомiв — створення ментальних карт (mind-mapping) з
певної тематики, якi допоможуть розкрити основне поняття лексичних
одиниць через ключовi слова, що у виглядi гiлочок розходяться вiд
центру [2].

Як зазначає О.Тiтова, в процесi навчання лексики доцiльним є
використання рiзноманiтних iгор. Гра на уроцi англiйської мови —
це ситуативно-варiативна вправа, де створюється можливiсть для
багаторазового повторення лексичної одиницi. Лексичнi iгри сприяють
бiльш швидкому i мiцному запам’ятовуванню iншомовних слiв,
словосполучень та речень, особливо якщо знання цього матерiалу є
обов’язковою умовою виграшу. Правила гри, що варто пояснювати
рiдною мовою молодших школярiв, та дидактичнi матерiали для гри
повиннi бути простими. Цих принципiв необхiдно дотримуватися, щоб
не заплутати учнiв у правилах, обладнаннi, самому процесi гри [6].
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Важливо зазначити, що у середнiй ланцi навчаються школярi, якi
вступають у пiдлiтковий перiод, а це означає, що примус, накази i
т. д. викликатимуть зворотну реакцiю. Для досягнення найкращого
результату, атмосфера на уроцi має бути максимально наближеною до
реального спiлкування та бути невимушеною. Кожен учень має бути
активно залученим до всiх видiв дiяльностi на уроцi. А вiд вчителя
буде залежати, як ефективно будуть працювати його учнi та розвивати
свої комунiкативнi здiбностi. Вiд того, який метод обере вчитель, буде
залежати результат, який продемонструють його учнi.

Як вже зазначалося ранiше, головною метою вивчення iноземних
мов на даному етапi є здатнiсть до iншомовного спiлкування. Вибiр
методiв навчання напряму залежить вiд мети навчання. Вибiр методiв
навчання лексики має на метi збагачення лексичного запасу учнiв задля
активного використання її в своєму мовленнi.

Пiдбiр методiв навчання залежить вiд багатьох факторiв. Перш за
все, це вiк та активнiсть учнiв, їх iнтелектуальний розвиток, вмiння
зосереджуватися на одному матерiалi та швидкiсть переключення
мiж рiзними видами дiяльностi. Важливим у процесi навчання є
застосування диференцiйованого пiдходу, зважаючи на рiвень знань
учнiв та найбiльш продуктивнi для них шляхи сприймання iнформацiї.

Засвоєння лексики учнями вiдбувається у декiлька етапiв i задача
вчителя — максимально розкрити кожен з етапiв та пiдiбрати такi
вправи, якi б допомагали учням запам’ятовувати якомога продуктив-
нiше, при цьому не навантажуючи їх.

Перший етап засвоєння лексики — помiтити та зрозумiти нове
слово. Пiд час вивчення iменникiв потрiбно максимально застосовувати
вiзуальнi елементи, але не постiйно використовувати картки та
картинки, а презентувати учням об’єкти з реального життя, можливо,
навiть, апелювати до органiв чуття учнiв, наприклад, аромат, звук,
смак [10].

Пiд час вивчення прикметникiв об’єкти з реального життя також
стануть у пригодi. Наприклад, пiд час вивчення таких слiв як «soft»,
«rough». Для бiльш складних прикметникiв типу «spectacular, huge,
stunning, gorgeous» можна принести фото Лувру, Єгипетських пiрамiд,
Ейфелевої вежi [10].

Абстрактнi слова не можуть бути поясненi просто за допомогою
карток. Тут потрiбнi завдання типу пiдбiр синонiмiв-антонiмiв, дефiнiцiї
або просто контекст. Наприклад, щоб пояснити слова «early» та «late»,
варто нагадати учням, о котрiй годинi починається урок i вiдзначити,
що тi, хто приходять до цього часу — «early», а тi, хто пiсля, —
«late» [10].
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Наступним етапом є впiзнавання нових слiв. Вправами, що
допоможуть на цьому етапi, є «Bingo», «Matching». «Bingo» передбачає
картки з iлюстрацiєю та словом. Вчитель роздає учням картки з
iлюстрацiями, а сам показує та називає картку зi словом, або навпаки.
«Matching» може пропонувати незлiчену кiлькiсть умов, наприклад,
з’єднати синонiми та антонiми, слово i дефiнiцiю, слово i зображення i
т. д. Таким чином учень бачить слово, проговорює його i закрiплює
асоцiативний ряд [10].

Третiй етап засвоєння лексичних одиниць — вiдтворення. На даному
етапi можна використовувати такi вправи як «Descriptions». Iснує багато
явищ, ситуацiй i т. д., якi учнi можуть описувати, поки вивчають новi
лексичнi одиницi. Йдеться мова як про уснi, так i письмовi описи.
Описувати можна як фото, статтю в газетi, так i свої власнi подорожi.
Вчитель може надати iнструкцiї або залишити завдання у вiльнiй
формi [10].

Наступним прикладом завдань є «Mind maps» чи «Brainstorming».
Вчитель має написати на дошцi слово, наприклад, «Weather», обвести
його в кружечок i вiдводити вiд нього «променi», де записувати, що в
учнiв асоцiюється iз цим словом. Можна навiть малювати «пiдкола»,
вiд яких також проводити «промiнцi» [10].

Кожну вправу можна адаптувати пiд iндивiдуальнi особливостi
учнiв, головне, максимально вивчати лексику в контекстi. Щоб учнi
сприймали iнформацiю не як окремий потiк непов’язаних мiж собою
тем, а як єдиний механiзм, де кожна деталь пов’язана з iншими.

Коли вчитель пояснює матерiал вербально, можна застосувати
велику кiлькiсть прийомiв. Окрiм вищеперерахованих вправ, значний
вiдгук вiд учнiв може отримати фiзичне вiдображення, емоцiйна
прив’язка до слова, логiчнi загадки, ребуси, кросворди. Розвиток рiзних
сторiн особистостi в контекстi iноземної мови має позитивний вплив не
тiльки на розширення знань з мови, що вивчається, а й на розумовi,
комунiкативнi та навiть фiзичнi здiбностi учнiв [13].

Урок iноземної мови має проводитися у максимально сприятливих
умовах. Учнi мають бути налаштованi на iншомовний процес, почувати
себе комфортно не тiльки один з одним, а й з учителем. Саме тому
на пiдготовчому етапi уроку школярi налаштовуються на робочий
лад завдяки iншомовним розминкам, створення вчителем iншомовної
атмосфери тощо.

Протягом уроку потрiбно застосовувати рiзноманiтнi види дiяльнос-
тi, щоб учнi вiдчували себе максимально комфортно, застосовували
мову на кожному етапi уроку та iз самого початку та до останньої
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хвилини уроку почували себе зануреними в iншомовну атмосферу.
Важливою є робота в парах, перевiрка нової лексики у поєднаннi зi
старою, за правило потрiбно ввести застосування мiнiмум 5 нових слiв
пiд час дiалогiв та обговорень будь-яких питань. Завершення уроку
також грає велику роль у закрiпленнi матерiалу учнями.

В кiнцi уроку вчитель має провести рефлексiю, наприклад, у формi
гри. Кожен має назвати по одному слову, яке вивчили на уроцi, але
не повторювати те, що вже було названо. Такий вид роботи стане
фiнальним закрiпленням нового лексичного матерiалу.

Також прикладом активностi, яку можна використати на етапi
рефлексiї є «Exit Ticket». Учнi мають написати за хвилину (або менше)
якомога бiльше слiв та нових лексичних одиниць, якi вони запам’ятали.

Якщо вчитель ставить собi за мету розвинути аналiтичнi та критичнi
здiбностi учнiв, то можна застосувати прийом пiд назвою «Two Stars
and a Wish». Учень має проаналiзувати досягнення свого однокласника.
Потрiбно написати двi позитивнi речi стосовно роботи на уроцi та одне
побажання. Наприклад:

F You were very active today F You spoke English a lot H You should
be more attentive

Етап рефлексiї є не менш важливим за iншi етапи уроку, адже це є
фiнальним закрiпленням нового матерiалу в учнiв на момент вивчення
на уроцi.

Загалом, урок iноземної мови має бути побудованим таким чином,
щоб засвоєння нового лексичного матерiалу вiдбувалося легко, невиму-
шено, але максимально продуктивно. Багато що залежить вiд технiч-
них можливостей школи, iндивiдуальних особливостей учнiв i т. д, але
вчитель має у будь-яких умовах знайти найкращий спосiб навчання
для кожного класу.

Висновки. В статтi проаналiзована велика кiлькiсть сучасних
дослiджень з теми, наведено приклади рiзноманiтних видiв дiяльностi,
якi можна застосовувати на уроках iноземної мови у середнiй школi.
Стаття глибше розкрила питання особливостей вибору методiв навчан-
ня лексики у середнiй школi, висвiтлило основнi етапи успiшного
засвоєння лексичних одиниць та пiдкреслило, що в умовах стрiмкого
розвитку суспiльства методи навчання також мають розвиватися, мо-
дернiзуватися та створювати необхiднi умови для продуктивної роботи.

Перспективи. Отриманi пiд час дослiдження результати можуть
бути використанi пiд час написання публiкацiй та дослiдницьких
робiт, стаття є достовiрним джерелом узагальненого досвiду рiзних
дослiдникiв та вчителiв, якi прагнуть розвивати галузь викладання
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iноземних мов у школах та пiдняти сучасну українську школу на якiсно
новий рiвень.
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Постановка проблеми. Мета iншомовної освiти — формування
таких знань, умiнь та навичок, якi дозволили б стати iнофону повно-
правним учасником мiжкультурного дiалогу, розумiти носiя мови
повнiстю та без прогалин. Методисти та науковцi говорять, що саме
формування вторинної мовної особистостi пiд час вивчення iноземної
мови дозволить iноземцю правильно розумiти текст, який продукує
носiй мови. Питання формування вторинної мовної особистостi
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хвилює вже не одне поколiння науковцiв. Першоджерелом поняття
«вторинна мовна особистiсть» (I. I. Халєєва) є визначення «мовна
особистiсть», що ввiв Ю.М.Караулов у широкий науковий обiг у
1980-их роках. Рiзнi аспекти вторинної мовної особистостi (її структура,
сутнiсть, методи формування тощо) було дослiджено у низцi наукових
розвiдок (С. Г. Воркачов, В. I. Карасiк, Л.П.Клобукова, В.П.Нерозняк,
Ю.Є.Прохоров).

Аналiз останнiх дослiджень. Лiнгвометодисти (I. В.Борисова,
Т.В.Доброштан, А.О.Лазарєва, Л.О.Торопова, О.А.Фадєєва,
I. А.Феоктiстова) продовжують вивчати питання, пов’язанi з особли-
востями формування та розвитку вторинної мовної особистостi в тих,
хто вивчає iноземну мову. Ю.М.Жигалкiна займається цiєю проблемою
в контекстi мiжкультурної комунiкацiї; в аспектi компетентнiсного
пiдходу до мовної пiдготовки — О.Д.Белєцька та Н.В.Мамєдова. Не
залишається поза уваги дослiдникiв пошуки ефективних прийомiв
i засобiв формування вторинної мовної особистостi, наприклад, за
допомогою прецедентних феноменiв культури (I. Г. Горовая, Н.М. Горо-
вая, К.В. Гостра, В.М.Єрьомкiна, О.Б.Каневська, К.В.Потьомкiна,
I.Я.Соковнiна). Гострим питанням залишається визначення рiвнiв
сформованостi вторинної мовної особистостi (Н.А.Камайданова,
В. В.Катермiна, О.В.Косован, О.М.Логутенкова та iн.). Так, у межах
дослiдження функцiонування вторинної мовної особистостi в контекстi
культури її рiвнi було видiлено у розвiдцi В. В.Катермiної та О.М.Ло-
гутенкової. Але iснуючi дослiдження потребують уточнення, конкрети-
зування, адаптування до викладання в середнiх загальноосвiтнiх
закладах, так як вони не пов’язанi безпосередньо з програмою
«Росiйська мова», що i обумовило актуальнiсть статтi.

Мета статтi — визначити та схарактеризувати рiвнi сформованостi
вторинної мовної особистостi.

Виклад основного матерiалу. Мовна особистiсть, за Ю.М.Ка-
рауловим, — це особистiсть, що виражена в мовi (текстах) i через мову;
особистiсть, реконструйована в основних своїх рисах на базi мовних
одиниць [4, с. 38]. Виходячи з цього, науковцi визначають поняття «вто-
ринна мовна особистiсть». В.В.Катермiна та О.Н.Логутенкова наго-
лошують на тому, що вторинна мовна особистiсть складається iз ово-
лодiння вербально-семантичним кодом мови, що вивчається, — «мовною
картиною свiту» носiїв iноземної мови, тобто самою мовою як засобом
спiлкування концептуальної картини свiту, що дозволить людинi зро-
зумiти нову для неї соцiальну дiйснiсть, нову культуру [5, с. 44–45].
I. В.Борисова пiдкреслює, що саме поняття вторинної мовної особис-
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тостi побудоване на тому, що в основi iншомовної комунiкацiї, харак-
терної для певної лiнгвокультурної спiльноти, знаходиться iнша карти-
на свiту, знайомство та розумiння якої пiд час навчання iноземних
мов забезпечує виникнення iншомовної особистостi, тому успiшнiсть
оволодiння iншою мовою та культурою залежить вiд сформованостi
вторинної мовної особистостi [1, с. 31–32]. На нашу думку, вторинна
мовна особистiсть — це комунiкативно-активний суб’єкт, що легко
включається в мiжкультурну комунiкацiю та здатен правильно проду-
кувати мовну поведiнку в тiй чи iншiй ситуацiї мiжкультурного спiл-
кування [3, с. 299].

Зазначимо, що в структурi мовної особистостi Ю.М.Караулов
видiляє три рiвнi: 1) вербально-семантичний (нульовий), на якому
знаходиться носiй мови, що володiє рiдною мовою; 2) когнiтивний
(перший) рiвень, пов’язаний iз формуванням мовної картини свiту;
3) мотивацiйний (прагматичний) рiвень, орiєнтований на «цiлi, мотиви,
установки» [4, с. 39].

Запропонована Ю.М.Карауловим модель мовної особистостi стала
фундаментом у розробцi I. I. Халєєвою трьохрiвневої моделi вторинної
мовної особистостi: 1) вербально-семантичний рiвень, який мiстить двi
сфери (Тезаурус I формує мовну картину свiту; Тезаурус II формує
концептуальну або глобальну картину свiту); 2) тезаурусний рiвень;
3) прагматичний рiвень, орiєнтований на формування особистостi, що
здатна включатися в мiжкультурне спiлкування [7].

Базуючись на компонентах вторинної мовної особистостi, Ю.М.Жи-
галкiна видiляє такi рiвнi вторинної мовної особистостi:

• теоретико-понятiйна компетенцiя (лексична, фонетична, грама-
тична обiзнанiсть, теоретичнi знання про мову);

• мовна компетенцiя (практичне володiння iншою мовою на рiвнi
мiжкультурного спiлкування);

• стратегiчна компетенцiя (адекватна мовна поведiнка особистостi);

• культурологiчна компетенцiя (оволодiння кодом iншої мови,
здатнiсть мовної особистостi глибоко проникати у прихований
культурний контекст) [2, с. 38].

Вiдповiдно до цього, Ю.М.Жигалкiна виокремила наступнi рiвнi
мовної особистостi: 1) вербально-семантичний рiвень, який передбачає
володiння iншою мовою, нацiлений на розв’язання мiжкультурних
комунiкативних завдань (мовна та стратегiчна компетенцiї); 2) когнi-
тивний рiвень, що включає поняття, iдеї, концепти, на базi яких у
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вторинної мовної особистостi формується систематизована iншомовна
картина свiту (стратегiчна та культурологiчна компетенцiї); 3) прагма-
тичний рiвень, який охоплює цiлi, iнтереси, мотиви i реалiзується через
мовленнєву дiяльнiсть або комунiкативно-дiяльнiснi потреби вторин-
ної мовної особистостi (усi зазначенi компетенцiї) [2, с. 38].

Необхiдно зауважити, що в програмi «Росiйська мова» видiлено
предметнi компетентностi, якi корелюють iз змiстовими лiнiями:

• мовленнєва компетенцiя — мовленнєва лiнiя (умiння здiйснювати
рiзнi види мовленнєвої дiяльностi: аудiювання, говорiння, читання,
письмо);

• мовна компетенцiя — мовна лiнiя (засвоєння мовних засобiв i
норм їх вживання у мовленнi);

• соцiокультурна компетенцiя — соцiокультурна лiнiя (засвоєння
вiдображених у мовi понять, цiннiсно значущих для кожного
народу);

• дiяльнiсна компетенцiя — дiяльнiсна лiнiя (загальноосвiтнi умiння
та стратегiї, когнiтивнi та поведiнковi дiї) [6].

Отже, спираючись на розвiдки Ю.М.Караулова, I. I. Халєєвої та
Ю.М.Жигалкiної щодо структури моделей мовної особистостi та
вторинної мовної особистостi, а також ураховуючи основнi положення
програми «Росiйська мова» (цiлi, змiстовi лiнiї, перелiк компетенцiй),
визначимо рiвнi сформованостi вторинної мовної особистостi:

1) початковий — вербально-семантичний рiвень: формування мовної
компетенцiї (лексико-граматичнi знання, теоретичнi знання про мову,
що вивчається);

2) середнiй — когнiтивний рiвень: формування мовної картини
свiту, що включає мовну, мовленнєву та частково соцiокультурну
(сформовану на початкову рiвнi: знання найбiльш цiннiсно значущих
понять) компетенцiї;

3) достатнiй — концептуальний рiвень: формування концептуальної
картини свiту, вдосконалення мовної, мовленнєвої та соцiокультурної
компетенцiй;

4) високий — прагматичний рiвень: формування вмiнь i навичок
повноцiнного мiжкультурного спiлкування, вдосконалення мовної,
мовленнєвої, соцiокультурної та дiяльнiсної компетенцiй.

Висновки та перспективи дослiдження. Визначення рiвнiв
сформованостi вторинної мовної особистостi вiдiграють важливу
роль в навчаннi iноземнiй мовi: виконують контролюючу функцiю та
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допомагають вчителевi редагувати процес навчання, а саме: надають
iнформацiю про готовнiсть або неготовнiсть учня до мiжкультурної
комунiкацiї, дозволяють чiтко зрозумiти, яку компетенцiю потрiбно
сформувати, а яка вже сформована, що дає можливiсть вiдбирати
вiдповiднi завдання.

Перспективним напрямом подальшого дослiдження, на нашу думку,
є розробка необхiдного для формування вторинної мовної особистостi
дидактичного матерiалу, пошук ефективних технологiй та прийомiв.
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початковому етапi вивчення iноземної мови у середнiй школi.
У статтi розглядається особлива роль початкового етапу у навчаннi
iноземнiй мовi у середнiй школi, пiдкреслюється пряма залежнiсть
успiшностi в iноземнiй мовi вiд рiвня комунiкативного розвитку дитини
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Дрогайцев А.И. Формирование коммуникативной компетенции на
начальном этапе изучения иностранного языка в средней школе.
В статье рассматривается особая роль начального этапа при изучении
иностранного языка в средней школе, подчеркивается прямая зависимость
успеваемости по иностранному языку от уровня коммуникативного
развития ребенка в родном языке, обращается внимание на приемы
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Drogaicev O. I. Formation of Сommunal Сompetence on the Initial
Stage of the Studing Foreign Language at Secondary Schools.
The article examines the special role of the initial stage in the study of a
foreign language in secondary school, emphasizes the direct dependence of
the academic performance in a foreign language on the level of the child’s
communicative development in the native language, draws attention to the
techniques of mastering a foreign language at the initial stage of study.

Key words: foreign language, foreign languages education.

Мета статтi — визначити роль головних чинникiв на початковому
етапi вивчення iноземної мови у середнiй школi.

Виклад основного матерiалу. Сучаснi нормативнi матерiали
орiєнтують вчителiв на формування в учнiв певного рiвня iншомовної
комунiкативної компетенцiї, тобто здатностi спiлкуватися iноземною
мовою на мiжкультурному рiвнi. На початковому ступенi (вiдтепер
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це 1–4 класи загальноосвiтньої школи) мають бути закладенi основи
комунiкативної компетенцiї, необхiднi й достатнi для їх подальшого
розвитку в курсi вивчення iноземної мови в середнiй школi.

На початковому етапi вивчення iноземної мови важливу роль
вiдiграють такi чинники:

• вiковi психофiзичнi й психiчнi характеристики учнiв;

• досвiд дiтей у рiднiй мовi;

• вiдчуття ними новизни предмета;

• наявнiсть в учнiв досить сильної мотивацiї, зумовленої спiвпа-
данням навчання iноземної мови з перiодом iнтенсивної соцiалi-
зацiї учнiв початкових класiв;

• потенцiйнi можливостi предмета для успiшного розв’язання
головних завдань початкової школи.

Молодшi школярi мають достатньо великi можливостi довготривалої
пам’ятi. За умови стимулювання властивої для цього вiку iгрової або
пiзнавальної мотивацiї дiти досить легко й мiцно запам’ятовують не
тiльки окремi слова або словосполучення, але й мовнi клiше, фрази,
мiкродiалоги, рисiвки, вiршики, пiсеньки.

До останнього часу раннє шкiльне навчання iноземної мови базува-
лося значною мiрою на iмiтацiї мовленнєвих зразкiв. Мiж тим дослiд-
никами раннього навчання iноземної мови переконливо доведено, що
iмiтацiя не є основним прийомом оволодiння iноземною мовою в дитин-
ствi. Бiльш вирiшальну роль вiдiграють процеси мовних узагальнень
i так званi металiнгвiстичнi здiбностi, тобто здатнiсть гнучко i на аб-
страктному рiвнi засвоювати мову, помiчати її вiдмiнностi вiд явищ
рiдної мови, свiдомо оперувати нею. Результати експериментiв свiдчать
про пiдвищення рiвня розвитку вербального iнтелекту сучасних дош-
кiльнят. I цей факт, на думку психологiв, є одним з важливих аргу-
ментiв на користь запровадження iноземної мови у початковiй школi.

Головними чинниками цього феномену молодшого шкiльного вiку
вважають пiдвищення освiтнього й матерiального рiвня сучасного
суспiльства, розширення можливостей засобiв масової iнформацiї,
появу ефективних iнформацiйних технологiй, а також прискорення
фiзичного розвитку (тобто акселерацiю) сучасних дiтей, функцiональнi
можливостi яких вiдповiдають тим, якi 40–50 рокiв тому були властивi
особам старшим на 1–2 роки (в термiнологiї Л.С.Виготського).

Важливу психологiчну передумову соцiалiзацiї молодших школярiв
становлять їхнi особистiснi характеристики: безпосереднiсть, довiрлива
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пiдлеглiсть авторитету вчителя, яскрава емоцiйнiсть, реактивнiсть,
вразливiсть до новизни, естетичне ставлення до довкiлля, широта
iнтересiв, сугестивнiсть, розвинута уява. Брак життєвого досвiду, знань
у дiтей цього вiку часто-густо компенсується бурхливим фантазуванням.
Фантазiя ж, як це доведено психологами i дидактиками, прискорює
творчий процес у десятки разiв.

Аналiз праць дослiдникiв дитячої психологiї (Л.С.Виготського,
I.О. Зимньої, О.Н.Леонтьєва, Д.Б.Ельконiна) вказує на наявнiсть
прямої залежностi успiшностi раннього вивчення iноземної мови вiд
рiвня комунiкативного розвитку дитини в рiднiй мовi. I.О. Зимня
розглядає комунiкативний розвиток у рiднiй мовi [1, c. 173], як складне
багатоаспектне явище, що включає:

• обсяг словника дитини в рiднiй мовi;

• рiвень засвоєння мовних правил;

• рiвень володiння усними формами спiлкування, показниками чого
слугують умiння дитини свiдомо будувати зв’язне висловлювання,
адекватно реагувати на реплiки спiврозмовника, висловлювати
своє ставлення до почутого;

• рiвень володiння технiкою читання, показником чого є темп
читання;

• рiвень сформованостi навичок письма;

• рiвень розвитку психiчних функцiй дитини: сталостi уваги,
сприйняття, запам’ятовування, чутливостi фонематичного та iн-
тонацiйного слуху, обсягу слухової короткочасної i довготривалої
пам’ятi, функцiонування механiзмiв мислення, в тому числi й
рефлексiї (здатностi мiркувань, аналiзу власних думок, почуттiв).

Комунiкативний розвиток у рiднiй мовi необхiдно розглядати в
сформованостi вмiнь спiлкуватися з ровесниками, дорослими, а також
в позицiї загальної ситуацiї розвитку дитини. Навчання ж iноземної
мови в молодшому шкiльному вiцi має свої психологiчнi особливостi.
Тривалiсть сенситивного, тобто найбiльш сприятливого для початку
вивчення iноземної мови, перiоду психологи трактують по-рiзному, але
найбiльш часто вони сходяться в перiодi з 4 до 8 рокiв.

Фiзiологи вважають, що iснує бiологiчний годинник мозку, також
як iснують в часi етапи розвитку залоз внутрiшньої секрецiї дитини.
Перiод до 9 рокiв найкращий час для володiння мовою, пiсля 9 рокiв
мозковi механiзми мови стають менш гнучкими i не можуть так легко
пристосовуватись до нових умов.
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Пiсля 10 рокiв доводиться долати безлiч додаткових перешкод.
Мозок дитини має спецiалiзовану здатнiсть засвоєння мови, але з вiком
вона зменшується. Швидкiсть i мiцнiсть запам’ятовування iншомовного
матерiалу в цьому вiцi пояснюється як переважанням механiзмiв довго-
тривалої пам’ятi, так i наявнiстю iмрiтiнг (вдруковування матерiалу в
свiдомiсть за умови наявностi необхiдного стимулу та мотивацiї).

Психологи визначають час для iмрiтiнга — до 8 рокiв. Хоча у
цього вiку є деякi обмеження, на якi люблять посилатися противники
раннього навчання: наприклад, обсяг пам’ятi у дитини справдi менший,
нiж у дорослого, але її мовнi потреби теж меншi.

Є всi пiдстави вважати, що саме заняття мовою сприяють поступо-
вому збiльшенню обсягу пам’ятi. У даний час можна вважати доведе-
ним, що за уявною легкiстю оволодiння мовним матерiалом дiтьми,
навiть у природному середовищi, стоять складнi процеси, побудованi
не на iмiтацiї, а на узагальненнi, хоча i внутрiшньо не усвiдомленому.

Учням молодших класiв подобається iноземна мова. Вони бажають
познайомитись з життям країни, мову якої вони вивчають, з її народом
та його духовними цiнностями, що пов’язанi зi свiтом дитини. Передусiм
спрацьовує фактор новизни предмета i соцiокультурної iнформацiї,
закладеної в ньому.

Насичення предметного змiсту уроку iноземної мови соцiокультур-
ною iнформацiєю стимулює пiзнавально-комунiкативну мотивацiю умiн-
ня, активiзуючи тим самим розумовi здiбностi учнiв, зокрема операцiї
аналiзу, синтезу, уявного планування, рефлексiї. Активiзацiя мислення
посилює роботу уваги, пам’ятi.

Важливим при цьому є емоцiйний фактор, бо повноцiнне форму-
вання соцiокультурної компетенцiї школярiв пов’язане за звичай iз
застосуванням автентичних матерiалiв: елементiв фольклору, аудiоза-
писiв дiалогiв у виконаннi зразкових дикторiв, фрагментiв автентичних
мультфiльмiв, iгор, тощо.

У молодших класах досить широко використовують малi форми
дитячого iншомовного фольклору: рисiвки, лiчилки, пiсеньки, скоро-
мовки тощо. Вони є важливим компонентом дитячої субкультури країн,
мова яких вивчається, їх виразнiсть i музичнiсть завжди захоплює
молодших школярiв i викликає в них почуття великої естетичної насо-
лоди, а також почуття спiвпричетностi до iншого народу, яке досяга-
ється без особливих зусиль.

У цьому випадку вiдiграє свою роль ще одна вiкова особливiсть
молодших школярiв, помiчена психологами й методистами: вiдсутнiсть
упереджень, негативних стереотипiв щодо iнших народiв та їх країн.
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На вiдмiну вiд дорослих i пiдлiткiв, дiти внутрiшньо схильнi до
мiжкультурної комунiкацiї. Психологiчно вони готовi виступати посе-
редниками в руйнуваннi культурних бар’єрiв. З огляду на цей фактор
випливає двоєдине завдання навчання iноземної мови у початкових
класах: формувати культурну толерантнiсть учнiв i створювати
адекватнi умови для набуття ними певного рiвня мiжкультурної
iншомовної компетенцiї.

Формуючись як особистiсть в оточеннi сучасного багатомовного i
мiжкультурного простору, молодший школяр з достатнiм розумiнням
сприймає iнформацiю про норми поведiнки i культуру мовлення. Тому
навчання етикету носiїв виучуваної мови, на що вчителiв орiєнтує i
нова програма, має для учнiв молодшого шкiльного вiку не тiльки
пiзнавально-комунiкативне, але й велике виховне значення.

При органiзацiї навчання iноземних мов в початковiй школi важливо
створювати в учнiв ситуацiю успiху i пiдтримувати мотивацiю до
вивчення iноземних мов. З огляду на вiкову особливiсть учнiв молодших
класiв рекомендується використовувати в роботi з дiтьми даного вiку
систему змiстовних оцiнок, розроблену Ш.А.Амонашвiлi [2]. Вона
включає в себе чотири комплекти:

• доброзичливе ставлення до учня як особистостi;

• позитивне ставлення до зусиль учня, спрямованих на вирiшення
завдання (навiть якщо цi зусилля не дали позитивного
результату);

• конкретний аналiз труднощiв, якi постали перед учнем, i
допущених ним помилок;

• конкретнi вказiвки на те, як можна полiпшити досягнутий
результат.

Оцiнка повинна включати в себе всi цi компоненти, навiть якщо
результат роботи учня негативний. Вона може бути додатковим стиму-
лом i засобом самоконтролю учнiв. Таким чином, облiк психологiчних
особливостей дiтей 7–11 рокiв i їх подальший розвиток є важливим
фактором успiшностi початкового процесу навчання iноземних мов
у школi. Не менш важливим є також розумiння сучасної сутностi
методичних пiдходiв до органiзацiї та змiсту навчального процесу з IМ
у початковiй школi.

Перед сучасною школою стоять завдання, пов’язанi зi створенням
умов для iнтелектуального та духовного розвитку дiтей, для пiдготовки
iнтелiгентної людини, здатної повноцiнно дослiдити досвiд попереднiх
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поколiнь, виховати в кожного школяра потреби у самонавчаннi, само-
вихованнi й саморозвитку; сформувати в учнiв широкий i гуманний
погляд на свiт.

Система урочної та позаурочної роботи в школi з усiх навчальних
дисциплiн повинна бути спрямована на вирiшення зазначених завдань.
Iстотна роль у цьому вiдводиться iноземнiй мовi, що як навчальний
предмет має бiльшi можливостi культурного i особистiсного ставлення
школярiв.

Висновки. Навчання iноземної мови у загальноосвiтнiй школi
переслiдує практичну, виховну, загальноосвiтню та розвивальну цiлi:

• освiтня мета полягає у використаннi iнформацiї з метою
накопичення знань про навколишнiй свiт i розширення кругозору
учнiв:

• виховна мета здiйснюється пiд час навчального процесу i полягає в
розвитку розумових здiбностей учнiв, у формуваннi їх особистостi
i морально-етичних якостей;

• розвивальна мета передбачає розвиток мовних, iнтелектуальних i
пiзнавальних здiбностей, цiннiсних орiєнтацiй, почуттiв та емоцiй
школярiв, готовностi до комунiкацiї i, загалом, у гуманiтарному
i гуманiстичному розвитку особистостi учня. Таким чином,
основною метою навчання iноземної мови у школi є розвиток
здiбностей школяра.

Реалiзацiя цiєї мети пов’язана з формуванням в учня наступних
комунiкативних умiнь:

а) розумiти i продовжувати iншомовнi висловлювання вiдповiдно до
конкретної ситуацiї спiлкування, мовних завдань i комунiкативних
намiрiв;

б) здiйснювати свою мовну поведiнку, беручи до уваги правила
спiлкування i нацiонально-культурнi особливостi країни мови, що
вивчається;

в) користуватися рацiональними прийомами оволодiння iноземною
мовою, самостiйно вдосконалюватися в цьому.

Згiдно з Програмою з iноземних мов [3], молодшi школярi повиннi
оволодiти впродовж навчання у початковiй школi iншомовною комунi-
кативною компетенцiєю на рiвнi елементарного користувача (А1), що
передбачає, за визначенням глобальної шкали Загальноєвропейських
рекомендацiй з мовної освiти, формування умiнь розумiти i вживати в
типових ситуацiях повсякденнi вирази i елементарнi речення.
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школи. Розроблено план-конспект уроку з англiйської мови у 7 класi
на тему “City features”, пiдтему “Quantifiers” з використанням мобiльних
додаткiв “Johnny Grammar’s Word Challenge” та “Oxford English Grammar
and EnglishListening”.

Ключовi слова: граматичнi навички, iнтернет-програми,
план-конспект, учнi основної школи.

Коваленко А.С., Подвинская А.Д. Развитие грамматических
навыков на уроках английского языка учащихся основной школы
с помощью учебных интернет-программ.
Статья посвящена использованию учебных интернет-программ на уроках
английского языка для развития грамматических навыков у учащихся
основной школы. Разработан план-конспект урока по английскому языку
в 7 классе на тему “City features”, подтему “Quantifiers” с использованием
мобильных приложений “Johnny Grammar’s Word Challenge” и “Oxford
English Grammar and EnglishListening”.

Ключевые слова: грамматические навыки, интернет
программы, план-конспект, учащиеся основной школы.
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The article is devoted to the use of online programs at English lessons for the
development of grammar skills of primary school students. A lesson for the
students of the 7th form on the topic “City features”, subtopic “Quantifiers”,
with the use of mobile applications “Johnny Grammar’s Word Challenge” and
“Oxford English Grammar and English Listening” was designed.

Key words: grammar skills, Internet programs, lesson plan,
school students.

Навчання iноземних мов є невiд’ємною частиною шкiльного процесу
сьогодення в Українi. Для того щоб оволодiти мовною компетенцiєю
для вiльного спiлкування, учень повинен також засвоїти фонетичнi,
лексичнi та граматичнi навички. Хоча сьогоднi iснують всi умови для
успiшного вивчення iноземної мови, у школярiв часто виникають труд-
нощi при формуваннi граматичних навичок. Тому вчителi все бiльше i
бiльше придiляють увагу проблемi методицi розвитку граматичних
навичок учнiв, адже без них неможливе формування мовленнєвої
компетенцiї. Дану проблему розглядали такi дослiдники, як О.Б.Бiгич,
О. I. Вовк, С.Ю.Нiколаєва, Н.К.Скляренко, С.Ф.Шатiлов та iн. Знач-
ний внесок у розробку даної проблеми зробила Н.К.Скляренко [2], яка
систематизувала етапи роботи з новими граматичними структурами
(ГС), охарактеризувала шляхи ознайомлення з ними та розробила певнi
алгоритми пояснення нового граматичного матерiалу.

Актуальнiсть дослiдження обумовлена iнтересом до таких
новiтнiх методiв формування граматичної компетенцiї, як використання
iнтернет-програм на уроках iноземної мови, якi можуть служити
вирiшенням проблеми пiдвищення ефективностi розвитку граматичних
навичок в школi.

Мета дослiдження — дослiдити використання iнтернет-програм
як засiб розвитку граматичних навичок в основнiй школi i розробити
план-конспект уроку з англiйської мови у 7 класi з використанням
мобiльних додаткiв.

При формуваннi граматичних навичок в основнiй школi врахову-
ються психолого-педагогiчнi особливостi розвитку дитини. У цей перiод
в учнiв розвивається мислення, набуваючи абстрактно-логiчного харак-
теру; формуються навички опосередкованого запам’ятовування; форму-
ється iндивiдуальний стиль мовлення; розвиваються творчi здiбностi.
Це дає змогу вчителевi пiдготувати методичну базу, яка розкриє розу-
мовий потенцiал учня: проблемне навчання та дискусiї; тематичнi та
творчi вправи, якi вимагають активностi на уроцi.

При методичному аспектi навчання граматики беруться до уваги
такi характеристики граматичних навичок як автоматизованiсть,
гнучкiсть та стiйкiсть i поетапнiсть їх формування. ГС можуть бути
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морфологiчнi та синтаксичнi (рецептивнi та репродуктивнi). В умовах
основної школи учнi оволодiвають граматичним мiнiмумом, вивчаючи
часовi форми дiєслова, модальнiсть та формоутворення.

При формуваннi граматичної компетенцiї найчастiше використову-
ють функцiонально-значеннєвий пiдхiд, при якому оволодiвання ГС
вiдбувається в 3 етапи, залiплюючи навички рецептивними, репродук-
тивними та iнодi некомунiкативними вправами.

У зв’язку з розвитком iнформацiйних технологiй, розширяється
запас засобiв вивчення iноземних мов. Комп’ютерна iнтернет-програма
є однiєю з найефективнiших засобiв, адже вони активiзують дiяльнiсть
учнiв у процесi навчання та дозволяють вчителям пiдготовити великий
обсяг матерiалу у коротшi термiни.

Iнтернет-програми застосовуються у багатьох сферах навчання. За
допомогою онлайн-ресурсiв учень ознайомлюється з новим матерiалом
та формує граматичнi навички за допомогою тренувальних вправ.
Вчитель, у свою чергу, може знаходити новi онлайн-джерела iнфор-
мацiї або використовувати програми за для поточного контролю
оволодiння граматики учнями, адже iнтернет-програми дозволяють
одержувати вiдомостi про учнiв та формувати правильнi вiдповiдi
завдань заздалегiдь.

Сьогоднi в Iнтернетi iснує безлiч програм i мобiльних додаткiв для
вивчення англiйської мови. Корисними для розвитку граматичних
навичок є додатки, якi включають в себе навчальну iнформацiю
з граматики, оснащену флеш-картками, вiдео- та аудiоматерiалом;
тренувальнi вправи за рiзними методиками; контроль знань у тестовiй
формi та миттєву перевiрку помилок. Найбiльший недолiк таких засобiв
навчання є обмеженiсть безкоштовного контенту та онлайн-реклама.
Найпопулярнiшими програмами та додатками є “LinguaLeo”, “Duolingo”,
“English Dom”, “Easy Ten”, “Memrise”, “Rosetta Stone”, “Learn English
Grammar”, “English Grammar in Use Activities By Cambridge University
Press”, “Johnny Grammar’s Word Challenge”, “Oxford English Grammar
and English Listening” та багато iнших. Ми проаналiзували низку
програм i розробили план-конспект уроку з використанням iнтернет-
програм, за допомогою яких можемо розвивати граматичнi навички
учнiв основної школи на уроках з англiйської мови.

Клас: 7
Тема: “On the streets”
Пiдтема: “Quantifiers”
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Тематика ситуативного спiлкування: “Comparing the
information”.

Мовний iнвентар: граматика: Quantifiers, Present Simple, Present
Perfect, Future Simple, Present Continuous; лексика з теми “City features”.

Намiр учителя:

• Вдосконалювати вмiння учнiв використовувати англiйську мову,
як засiб спiлкування в рамках теми “Quantifiers”;

• розширювати лексичний запас з теми “On the streets”;

• розвивати мовну здогадку; здатнiсть до порiвняння i зiставлення
поданої iнформацiї та явищ;

• вдосконалювати користування навчальними iнтернет-програмами
для закрiплення граматичного матерiалу

• стимулювати бажання спiлкуватися англiйською мовою;

• розвивати аналiтичне i критичне мислення;

• виховувати почуття поваги до iнших людей i до себе.

Очiкуваний результат:

• учень правильно вживає граматичнi одиницi з даної теми;

• порiвнює i зiставляє подану iнформацiю та явища;

• вдосконалює користування навчальними iнтернет-програмами;

• спiлкується у межах обраної тематики;

• чiтко та обґрунтовано висловлює свою думку.

Методи: iнтерактивнi (групова робота, парна робота), ведення
дискусiї, дiалогiчнi (ведення бесiди).

Тип уроку: комбiнований.
Обладнання: дошка, ноутбук, мобiльний додаток “Oxford English

Grammar and English Listening”, мобiльний додаток “Johnny Grammar’s
Word Challenge”.

Схематичний план уроку
I. Початок уроку.

1. Привiтання та органiзацiя класу. (1 хв.)
2. Введення в iншомовну атмосферу. (4 хв.)
3. Повiдомлення теми та мети уроку. (1 хв.)

II. Основна частина уроку
1. Введення нового граматичного матерiалу. (12 хв.)
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2. Виконання вправ на закрiплення нових граматичних
одиниць. (12 хв.)

3. Розвиток вмiнь говорiння за темою уроку. (7 хв.)
4. Контроль успiшностi засвоєння матерiалу за допомогою онлайн-

вiкторини. (3 хв.)
III. Завершення уроку

1. Пiдсумки уроку. (2 хв.)
2. Оцiнювання дiяльностi учнiв. (1 хв.)
3. Пояснення домашнього завдання. (2 хв.)

Хiд уроку
I. Початок уроку.
1. Привiтання та органiзацiя класу.
T. Hello, boys and girls. I hope everybody is fine today. Don’t get

nervous, be energetic and optimistic.
2. Уведення в iншомовну атмосферу.
T. At the previous lesson you read that strawberries and cream are

traditionally served at Wimbledon. Think about the questions and try to
guess:

1. How many strawberries are served at Wimbledon each year? (about
28000 kilos)

2. How much cream is served with them? (about 7000 litres)
3. How many strawberries are there in each bowl? (about 10 )
4. How much money does a bowl of strawberries cost? (2.50 pounds)
T. In these sentences you can see the words many and much. What is

the difference between them?
P1: We use many with countable nouns and much with uncountable.
3. Повiдомлення теми та мети уроку.
T. So, as you can see, today our topic is called “Quantifiers”. We will

refresh our memory about some of quantifiers, find out new facts about
them and will practice to use them correctly in our speech.

II. Основна частина уроку.
1. Введення нового граматичного матерiалу.
T. As a part of your home task I have asked you to download the app

“Oxford English Grammar and English Listening” and log in. Today we are
going to work in this app, so, please, open it [5].

T. Choose the option “Quantifiers” and then “Quantifiers that answer
“How much?” and “How many?””. Marina, please, read the rules.

T. So, children, who can give me a definition of quantifiers?
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P1. Quantifiers are adjectives and adjectival phrases that give
approximate answers to the question “How much?” and “How many?”

T. Now, go back and choose the option “Quantifiers “much”, “many”,
“few”, “little” ”. Alina, please read the rules.

T. What is the function of these quantifiers?
P2. The functions of these quantifiers is to hold a relative position on a

scale of increase or decrease.
T. Which quantifiers do we use with plural countable nouns and

uncountable nouns?
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P3. We use many and few with plural countable nouns and much and
little with uncountable nouns.

T. What rules do you remember about “a few” and a “little” from the
previous year? A child, who answers, will get 11 points!

P4. We use “a few” for countable nouns and “a little” for uncountable
nouns.

T. Great! Now, go back and choose the option “The quantifier “enough””.
Dima, please, read the rules.

T. In which positions in the sentence do we use the quantifiers “enough”
and “enough of”?
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P4. We use the quantifier “enough” after adverbs, after adjectives,
between the adjective and the noun if it qualifies the adjective or before
the adjective and a noun if it qualifies the noun phrase. We use “enough of”
before determiners.

T. The last option for today is “The relative adverbs “some” and “any””.
Lisa, please, read the rules.

T. So, how do we use the relative adverbs “some” and “any”?
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P5. We use some in positive statements and any in questions and with
“not” in negative sentences.

T. Well done!
T. For summarizing, please, choose the option “Quantifiers with

countable and uncountable nouns”. As you can see, we use a little, a
bit (of), a great deal of and a large number of only with uncountable nouns.
We use a few, a number (of), several, a large number of and a great deal of
only with countable nouns. And we use no/no one, not any, some, any, a
lot of, plenty of and lots of both with countable and uncountable nouns. Is
everything clear?

2. Виконання вправ на закрiплення нових граматичних явищ.
T. Now I offer you to check your understanding of the rules with the

tests in the app. Choose the option “Test Grammar in This Topic” and
then “Quantifiers — Test 1”. We will do the tasks one by one and analyze
the mistakes explaining the rules.

Test 1.
1. I left the job because I was making. . .
A. too little money B. too few money.
2. I left the job because I was making. . .
A. too few money B. too little money
3. People say that the new law isn’t. . .
A. enough tough B. tough enough
4. There wasn’t . . . for everybody in the car.
A. enough room B. room enough
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5. I turned the heating on because the room wasn’t. . .
A. enough warm B. warm enough
6. There were not . . . to get the job.
A. experienced enough B. enough experienced
7. We weren’t . . . to catch the bus.
A. fast enough B. enough fast
8. He isn’t . . . to get into university.
A. enough clever B. clever enough
9. She didn’t get . . . to win the election.
A. enough votes B. votes enough
10. He hasn’t got . . . to apply.
A. qualifications enough B. enough qualifications
11. It isn’t . . . to draw the curtains.
A. dark enough B. enough dark
12. Can you be quiet now; that’s . . . noise.
A. quite enough B. enough quite
13. Is there . . . to go round?
A. enough beer B. beer enough
14. It’s . . . to go to the beach today.
A. enough hot B. hot enough
15. I found the exam. . .
A. easy enough B. enough easy
T. Great! Now, let’s continue! Please, choose the option “Quantifiers —

Test 2”.
Test 2.
1. I ate . . . soup for dinner.
A. a little B. a few
2. I buy . . . bananas every week.
A. a little B. little C. a few D. few
3. I don’t have . . . money for lunch.
A. few B. some C. any D. little
4. I don’t like . . . vegetables.
A. little B. much C. many
5. I have . . . friends in America.
A. few B. a little C. little D. a few
6. Mary likes to eat . . . chicken for dinner.
A. any B. some
7. She doesn’t like . . . catsup on her French fries.
A. any B. few C. little D. some
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8. There are . . . students.
A. a lot of B. any C. much
9. There aren’t . . . eggs in the refrigerator.
A. much B. a lot of
10. There is . . . ice cream.
A. many B. a lot of
11. We don’t drink . . . coffee.
A. much B. many
12. We don’t drink . . . orange juice.
A. much B. many
13. We like . . . jelly on our toast.
A. a few B. a little
14. . . . apples do you have?
A. How many B. How much
15. . . . milk do we need?
A. How much B. How many
3. Розвиток умiнь говорiння за темою уроку.
T. Now I want you to work in pairs. Ask and answer questions about

the giving ideas on the blackboard with “How many” and “How much” using
quantifiers in your own answers. You have 5 minutes.

1. Bike lanes. 2. Graffiti. 3. Litter. 4. Places of eat. 5. Sport
venues.

Example:
P1. How many bike lanes are there in our city?
P2. There aren’t enough bike lanes, just one in the city centre.
4. Контроль успiшностi засвоєння матерiалу за допомогою онлайн-

вiкторини.
T. At the previous lesson I also asked you to download and log in the

app “Johnny Grammar’s Word Challenge”, so, please, open the app [6].
T. Now, you are going to have a quiz. Divide into two teams. Choose

the options “Play” — “Grammar” — “Few and little”. You have a one a
minute to do the unlimited amount of tasks. For each correct answer you
get 5 points, for each wrong answer you lose 2 points. If you want to skip a
question, be ready to lose all your points. The team, which will get more
points in the quiz, will get 12 points for the lesson. You have 1 minute.
Ready, steady, go!

T. The winner is. . . .
III. Завершення уроку.
1. Пiдсумки уроку. Рефлексiя.
T. So, let’s draw a conclusion.
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T. What have we learned today?
P1. We have learned the using of quantifiers.
T. What quantifiers do we use with uncountable nouns?
P2. We use a little, a bit (of), a great deal of and a large number of

only with uncountable nouns.
T. What quantifiers do we use with countable nouns?
P3. We use a few, a number (of), several, a large number of and a great

deal of only with countable nouns.
T. What quantifiers do we use both with countable and uncountable

nouns?
P4. We use no/no one, not any, some, any, a lot of, plenty of and lots

of both with countable and uncountable nouns.
T. Great job!
2. Оцiнювання дiяльностi учнiв.
T. Today you have worked very productive. Your marks. . .
3. Пояснення домашнього завдання.
T. Your hometask is to write down the rules of today’s lesson from the

app “Oxford English Grammar and English Listening” in your copybooks
and do the Test 2 and Test 3 in this app. Also be prepared for the dictation
with the words and word combinations in your students’ book “Englishplus”
on page 68.

T. The lesson is over. Goodbye!
Висновки. Навчальнi iнтернет-програми є однi з найефективнiших

засобiв розвитку граматичних навичок в основнiй школi, адже сучаснi
учнi цiкавляться новiтнiми iнтернет-технологiями. Вони охоплюють
рiзнi вправи на закрiплення матерiалу та методики навчання. Для
розвитку граматичних навичок цiкавими є такi програми, якi
включають в себе логiчно структуровану iнформацiю з граматики;
рецептивнi та репродуктивнi вправи з формування ГС; контроль
знань у тестовiй формi та миттєву перевiрку помилок; вiкторини для
пiдтримання азарту до учбової дiяльностi. Прикладом таких програм є
LinguaLeo, Rosetta Stone, Learn English Grammar, English Grammar in
Use Activities By Cambridge University Press, Johnny Grammar’s Word
Challenge, Oxford English Grammar and English Listening та багато
iнших. Додатки дозволяють поглибити знання учнiв з рiзноманiтних
граматичних структур, перевiрити засвоєння матерiалу та в iгровiй
або змагальнiй формi зацiкавити учнiв у формуваннi граматичної
компетенцiї.
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Постановка проблемы. Интеллектуальное и нравственное раз-
витие детей и подростков напрямую связано с получаемой ими инфор-
мацией. Огромную роль в формировании личности играют средства
массовой коммуникации и книги. На сегодняшний день можно заме-
тить, что отношение к чтению художественной литературы сильно
изменилось. В век информационных технологий средства массовой
информации без труда могут заменить книгу.

Несомненно, компьютер тоже можно использовать в развитии
интереса к чтению. Для того, чтобы поспособствовать формированию
художественно-эстетического вкуса у учеников, компьютер может по-
мочь педагогу проводить уроки и внеклассные занятия интересно и
познавательно. Для визуализации прочитанного будет уместен прос-
мотр видеофрагмента из фильма, снятого по изучаемому произведе-
нию. Такой подход к обучению вызовет интерес учеников, поможет им
лучше понять произведение и провести параллель между экранизацией
и текстом.

Тем не менее, не стоит полагаться на компьютер, как на основной
источник знаний, так как отказ от традиционного чтения опасен
тем, что человек постепенно перестаёт думать о прочитанном, а это
приводит к снижению качества и уровня чтения. Ведь чтение книг не
только развивает воображение человека, книга учит нас размышлять,
переживать и сочувствовать.

Одной из самых актуальных проблем современного образования
является развитие самостоятельной, незаурядной личности. Способом
решения этой проблемы является умение учителя-словесника правиль-
но организовать учебный процесс, который будет направлен на то, что-
бы «привить» учащимся любовь к литературе, сформировать художест-
венно-эстетический вкус, развить необходимые компетенции и научить
детей мыслить самостоятельно.

Читательская компетентность является ключевой компетентностью
в самообразовании. Она подразумевает формирование читательского
кругозора, приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной
читательской деятельности.

К сожалению, в повседневной школьной практике вопросы, связан-
ные с формированием художественно-эстетического вкуса учащихся в
процессе организации и развития читательской деятельности, остаются
решаемыми не достаточно эффективно.
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Проблемой организации и развития читательской деятельности
занимались известные педагоги, психологи, методисты: Н.Д.Молдавская,
Н.А.Рыбникова, И.И.Тихомирова, Т. Г. Галактионова, Н.А.Рубакин,
М.Р.Львов, О.И.Никифорова, Н.Н.Светловская, З.И.Романовская,
М.И.Оморокова, М.П.Воюшина.

И.И.Тихомирова, специалист по развитию навыков чтения у детей,
отмечает, что современный кризис детского чтения состоит не в том,
что дети перестали читать, а в том, что у них не развит или утрачен к
этой сфере занятий интерес: «По большому счету интерес, как сила,
влекущая к чтению, это центральное звено, потянув за которое можно
вытянуть всю цепь решения проблемы, именуемой “кризис общения”» [5,
с. 124].

Основная задача педагога заключается в воспитании у учеников
способности наслаждаться литературой, развивать эстетические потреб-
ности, интересы, доводить их до степени эстетического вкуса, а затем
и до идеала.

Социолог культуры С.Н.Плотников, считал, что «Чтение — один
из надёжных механизмов социализации человека, его приобщения к
идеям, ценностям и нормам, в которых нуждается общество» [3, с. 82].

Цель статьи — рассмотреть способы формирования художественно-
эстетического вкуса учащихся в процессе организации и развития их
читательской деятельности.

Изложение основного материала. Эстетический вкус рассмат-
ривается, как способность человека видеть ценность и стремиться к
саморазвитию. Действительно, человек, обладающий эстетическим
вкусом, отличается определенной завершенностью, целостностью,
является не просто человеческим индивидом, а личностью.

Формирование эстетической культуры — это не только расширение
художественного кругозора, увеличение числа прочитанных книг,
увиденных кинофильмов, услышанных музыкальных произведений.
Это организация человеческих чувств и регулятор поведения человека.
При формировании эстетической культуры следует обратить особое
внимание на культуру чтения. Культуру чтения можно рассматривать
как показатель гармонического целостного развития личности, его
социальной зрелости.

Для того, чтобы стимулировать деятельность учащихся на активное
восприятие материала в целях формирования в сознании школьников
более ярких образов, общей картины произведения российский
культуролог и искусствовед Д.С.Лихачёв предлагает использовать
такие методы: «привлечения исторического материала эпохи, опоры
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на дополнительные сведения об авторе произведения, процессе его
создания» [2, с. 9].

С самого начала преподавания литературы необходимо развивать в
детях умение воспринимать произведения с разных сторон, развивать
талант читателя, слушателя, соучастия в творчестве. Во взаимодей-
ствии учащихся с любым видом искусства главную роль играет восприя-
тие. Произведение искусства достигает своей воспитательной, образова-
тельной цели только тогда, когда оно воспринято учеником, когда
освоена его идейно-художественная сущность.

По мнению русского книговеда и библиографа Н.А.Рубакина,
ребёнок при выборе книг должен руководствоваться собственными
привычками, потребностями, вырабатывать в сознании «нечто своё
собственное», а за помощью взрослых обращаться лишь по личному
побуждению и желанию. Детская библиотека, как и библиотека для
взрослых, тоже своего рода «отражение Вселенной», но в её фонд
нужно включать книги, доступные детскому пониманию [4, с. 3].

В художественной деятельности достигают своего идеального
выражения и закрепляются высшие достижения эстетической деятель-
ности. Художественная деятельность обратно влияет на эстетическую,
поднимая её за собой.

В ходе эстетической деятельности формируется эстетический идеал,
заключающий в себе представление о совершенстве в действительности
и в культуре, которое становится вектором действий человека.

Считается, что книга будит эмоции. Также можно выделить ряд
признаков, которые указывают на необходимость чтения книг: читая
книги, школьники испытывают разные эмоции, которые помогают им
познать себя; чтение книг повышает интеллект и улучшает память;
книга способна поддержать, дать дельный совет, стать настоящим дру-
гом для читателя; высокая техника чтения способствует его эмоцио-
нальной выразительности и повышает степень восприятия и глубину
понимания; чтение книг побуждает к нравственным поступкам; худо-
жественная литература улучшает письмо и правильность речи.

Профессор кафедры педагогики Герценовского университета,
Т. Г. Галактионова, рассматривает процесс чтения как важнейшее
средство сохранения интеллектуального и культурного потенциала
общества, как способ развития «нравственного потенциала подрастаю-
щего поколения» [1, с. 256].

Для формирования художественно-эстетического вкуса у учеников
педагогу важны не только уроки литературы, но и факультативы, лите-
ратурные кружки, художественно-литературные вечера и другие виды
работы.
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Выводы. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что
учителю-словеснику следует не просто наблюдать за характером
ученического восприятия, а стремиться активно на него воздействовать,
используя для этого оптимальные варианты анализа литературного
произведения.

Таким образом, педагогу всегда необходимо поддерживать у
учеников интерес к чтению художественной литературы не только на
уроках литературы, но и во внеурочное время.
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Russian language lessons as a linguomethodical problem.
The article describes the specifics of linguistic work in Russian language
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language students develop a variety of skills and abilities, namely: speech
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Постановка проблемы. Глобальные изменения в политической и
общественной жизни влияют на жизнь человека, степень его потреб-
ностей, на сферы жизнедеятельности в целом. Иностранные языки
приобретают всё большую значимость за счёт активизации диалога
культур, расширения политических и экономических контактов между
странами. Следовательно, система образования подвергнута этим
изменениям и призвана обеспечить достойный уровень подготовки
школьников к культурному, профессиональному и личному общению
с представителями стран иных традиций, укладом жизни и языковой
культуры.

Как и все сферы социальной жизни, преподавание русского языка
в Украине переживает непростой период перестройки, переоценки
ценностей, пересмотра целей, задач, методов, материалов и т. п. Новое
время, новые условия предъявляют нам требования немедленного и
коренного пересмотра, как общей методологии, так и коренных методов
и приемов преподавания русского языка. Научить людей общаться
(устно и письменно), научить не только воспроизводить, но и понимать
русскую речь — это трудная задача современной лингводидактики.
Методисты (М.В.Архипова, В.П.Фурманова, А.Н.Щукин и др.)
подчеркивают: задачи обучения иностранному языку как средству
общения неразрывно сливаются с задачами изучения общественной и
культурной жизни стран и народов, говорящих на этом языке.

Подчеркнем, основы лингвострановедческой работы на уроках рус-
ского языка как иностранного были заложены в трудах Е.М.Вереща-
гина, Ю.Н.Караулова, В. Г.Костомарова, Ю.Е.Прохорова, Г.Д.Тома-
хина и др. Однако, до сих пор полностью не решенной остается
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проблема отбора материала для эффективной лингвострановедческой
работы на уроках русского языка как иностранного, которая будет
способствовать процессу взаимодействия учителя и учащихся, нап-
равленному на формирование у обучаемых системы знаний, умений,
навыков и мотивов, обеспечивающий им возможность осуществлять
полноценную коммуникацию.

Цель статьи — охарактеризовать специфику лингвострановедчес-
кой работы на уроках русского языка и предложить систему упражне-
ний, способствующую ее эффективности.

Основное изложение материала. Содержание курса русского
языка в школе обусловлено общей нацеленностью образовательного
процесса на достижение метапредметных и предметных целей обучения,
что возможно на основе подхода, который обеспечивает формирование
и развитие коммуникативной, языковой, лингвистической (языковед-
ческой), речевой и социокультурной компетенции. Программа содержит
отобранную в соответствии с задачами обучения систему понятий из
области фонетики, лексики и фразеологии, морфемики и словообразо-
вания, морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного
языка, а также некоторые сведения о роли языка в жизни общества, о
языке как развивающемся явлении и т. д.; речеведческие понятия, на
основе которых строится работа по развитию связной речи учащихся,
формирование коммуникативных умений и навыков; сведения об ос-
новных нормах русского литературного языка; сведения о графике,
орфографии и пунктуации; перечень видов орфограмм и пунктуацион-
ных правил [9].

В программе [9] указывается, что изучение каждого раздела,
каждой темы должно содействовать развитию логического мышления
и речи учащихся. Развитие речи учащихся на уроках русского языка
предполагает совершенствование всех видов речевой деятельности
(говорения, аудирования (слушания), чтения и письма).

В программе [9] реализован коммуникативно-деятельностный под-
ход, предполагающий предъявление материала не только в знаниевой,
но и в деятельностной форме.

В методической и научно-педагогической литературе [1, 2, 7, 12]
подчеркивается, что формирование языковой и лингвистической
(языковедческой) компетенций предусматривает формирование таких
знаний, умений и навыков, как:

• овладение необходимыми знаниями о языке как знаковой
системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и
функционировании;
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• приобретение необходимых знаний о лингвистике как науке;

• формирование способности к анализу и оценке языковых явлений
и фактов;

• освоение основных норм русского литературного языка;

• обогащение словарного запаса и грамматического строя речи
учащихся;

• формирование представлений о нормативной речи и практических
умений нормативного употребления слов, фразеологических
выражений, грамматических форм, синтаксических конструкций;

• совершенствование орфографической и пунктуационной грамот-
ности;

• формирование умения пользоваться различными видами лингви-
стических словарей.

Коммуникативная компетенция проявляется в умении определять
цели коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуни-
кативные намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать
адекватные стратегии коммуникации, быть готовым к осмысленному
изменению собственного речевого поведения [1, с. 233].

Подчеркнем, что в Общеевропейских рекомендациях к изучению
иностранных языков указывается, что нужно обучать не только самому
языку как таковому, а в связке с обучением иноязычной культуре носи-
телей этого языка [7]. Поэтому одной из задач иноязычного обучения
становится формирование социокультурной компетенции. Социокуль-
турная компетенция предполагает осознание изучаемого языка как
формы выражения национальной культуры, понимание взаимосвязи
языка и истории народа, национально-культурной специфики языка,
освоение норм речевого этикета, культуры межнационального общения;
способность объяснять значения слов с национально-культурным
компонентом.

Связана с социокультурной компетенцией лингвострановедческая
компетенция, которая предусматривает овладение видами речевой
деятельности и основами устной и письменной речи, базовыми умения-
ми и навыками использования языка в жизненно важных для данного
возраста сферах и ситуациях общения.

Отметим, что содержанием лингвострановедения, по определению
Е.М.Верещагина и В. Г.Костомарова является культура страны изуча-
емого языка, превращенная в предмет методики преподавания этого
языка, или, точнее, в предмет соизучения при изучении этого языка,
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т. е. лингвострановедение — это культуроведение, ориентированное на
задачи и потребности изучения иностранных языков [4].

Таким образом, термин «лингвострановедение» как область
научного знания понимается двояко [1, 4, 6, 10]:

1) как область лингвистики, которая занимается изучением
национально-культурной специфики в языковых единицах, исследует
элементы семантики, отражающие национальную культуру;

2) как аспект методики преподавания иностранного языка, в
котором исследуются приемы ознакомления изучающих язык с новой
для них культурой.

В научно-методических исследованиях [4, 10, 12] подчеркивается,
что, в отличие от культуроведческих дисциплин, лингвострановедение
имеет филологическую природу, оно действует лишь через язык
и непременно в процессе его изучения, поэтому его проблематику
составляют такие вопросы:

• лингвистические: анализ единиц языка с целью выявления на-
ционально-культурного смысла, заключенного в них: безэквивалентная
лексика, невербальные средства общения (действия, передаваемые с
помощью мимики, жестов и имеющие значения и сферы употребления,
отличные от употреблений, принятых в родном языке), фоновые знания,
характерные для говорящих на изучаемом языке и обеспечивающие
речевое общение, языковая афористика и фразеология, которые рассма-
триваются с точки зрения отражения в них культуры и националь-
ных особенностей людей, говорящих на изучаемом языке;

• методические: приемы введения, закрепления и активизации
специфичных для изучаемого языка единиц национально-культурного
содержания, извлекаемых из текстов.

В основе процесса формирования лингвострановедческой компе-
тенции лежат следующие принципы:

• принцип диалога культур предполагает развитие культуры вос-
приятия современного поликультурного мира, в целом, уважительное
отношение к «другим» культурам, открытость культурным ценностям
других народов и их толерантное восприятие;

• принцип когнитивного обучения предполагает формирование
когнитивного сознания инокультурной личности, системы знаний о
мире, соотносимых с системой знаний представителей изучаемой
культуры, перестройку стереотипов мышления;

• принцип применения новых знаний на практике;
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• принцип комплексной реализации целей обучения предполагает
формирование лингвострановедческой компетенции в неразрывной
связи с изучением культуры языка [1, 2, 11, 12].

По мнению исследователей [2, 11, 12], формирование лингвострано-
ведческой компетенции подразумевает процесс взаимодействия препо-
давателей и учащихся, направленный на формирование у обучаемых
системы лингвострановедческих знаний, умений, навыков и мотивов,
обеспечивающий им возможность осуществлять полноценную коммуни-
кацию, а именно:

а) лингвистические знания (лексические, орфографические, произ-
носительные знания); тематические знания (знания по темам страновед-
ческого содержания: этнография, общественно-политическое устрой-
ство, система образования, культура и т. д.);

б) лингвистические умения (лексические, орфографические, произ-
носительные умения распознавания речи на слух), умениям опери-
ровать лингвострановедческим материалом;

в) мотивы формирования лингвострановедческой компетенции;
интерес к изучению иноязычной культуры и изучению иностранного
языка, к лингвострановедческому материалу как проявлению этой
культуры в языке и деятельности по формированию лингвострановед-
ческой компетенции и усвоению лингвострановедческого материала.

Лингвострановедческим материалом для уроков русского языка как
иностранного становится специально отобранный языковой материал,
отражающий культуру страны, изучаемого языка. Это, прежде всего,
безэквивалентная фоновая лексика, обозначающая национальные
реалии, т. е. названия, присущие только определенным нациям и
народам: предметы материальной культуры, факты истории, имена
национальных героев, мифологических существ [8, с. 41]. Знание этих
реалий немаловажно при изучении иностранного языка и культуры, его
представляющей. Именно в лингвострановедческих реалиях наиболее
наглядно проявляется близость между языком и культурой: появление
новых реалий в материальной и духовной жизни общества ведет к
возникновению реалий и в языке.

Широкий культурологический фон способствует как развитию
лингвистических навыков и умений (обогащение лексики, навык
переводческой деятельности, умение работать с фразеологизмами),
так и знакомит учащегося с конкретными аспектами иноязычной
культуры [3, с. 209]. Обучение иноязычной культуре является средством
не только, способствующим формированию умений, необходимых для
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успешной межкультурной коммуникации, но и обогащающих духовный
мир личности.

На основе выделенных принципов и приемов лингвострановедческой
работы на уроках русского языка как иностранного были разработаны
упражнения с лингвострановедческим компонентом. В качестве тек-
стового материала использовались произведения А.Вознесенского [5],
других русских писателей и поэтов, а также сказок и фразеологизмов.
Приведем некоторые примеры.

1. Вы читали русские сказки? Попробуйте расшифровать знаки
традиционной русской культуры и ответить на следующие вопросы:

а) Почему царевна-лягушка, чтобы превратиться в Василису
Прекрасную, выскакивала из дома на крыльцо? («Царевна-
лягушка»);

б) Кем приходится трем сестрам сватья баба Бабариха? («Сказка
о царе Салтане» А.С.Пушкина);

в) Что за золотые яблоки росли в саду у царя Берендея? («Иван-
царевич и Серый волк»);

г) Почему в сказках чудеса совершают рыбы (золотая рыбка, щука)
или другие существа, обитающие в воде (лягушка, лебедь)?

2. Прочитайте стихотворные отрывки из произведений А.С.Пуш-
кина и А.А.Вознесенского. Какие явления действительности уже ушли
из жизни? Если вы знаете, что это такое, опишите:

а) Зима!.. Крестьянин, торжествуя,
На дровнях обновляет путь;
Его лошадка, снег почуя,
Плетётся рысью как-нибудь;
Бразды пушистые взрывая,
Летит кибитка удалая:
Ямщик сидит на облучке
В тулупе, в красном кушаке. (А.Пушкин)

б) Вас за плечи держали
ручищи эполетов.
Вы рвались и дерзали,
гусары и поэты!
И уносились ментики
меж склонов-черепах,
и полковые медики
копались в черепах. (А.Вознесенский)
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3. Объясните, почему русские «так говорят»:
Яблоки лежат на столе, а тарелки стоят.
Можно танцевать под дождём, но нельзя — под снегом.
Человек сидит на стуле, птица сидит на ветке, муха сидит на

потолке.
Трамвай, автобус, троллейбус идет, а автомобиль, грузовик едет.
4. Рассмотрите национально-символические значения некоторых

понятий у разных народов, сравните их и объясните природу
символики.

Черная работа — тяжелая, непрофессиональная (русск.); левая,
нелегальная (нем., куб.).

Белая ворона (русск.); черная овца (швейц.) — резко
выделяющийся в обществе человек.

Курица — глупый человек (русск.); трудолюбивый человек
(вьетн.).

Принести себя в жертву — совершить подвиг (русск.); быть
козлом отпущения (нем.).

Смотреть собачьими глазами — преданно (русск.); заискивать
перед сильным и оскорблять слабого (кит.).

5. Прочитайте внимательно и попробуйте объяснить значение
следующего отрывка из стихотворения А.Вознесенского:

Ура, галерка! Как шашлыки,
Дымятся джемперы, пиджаки.
Тысячерукий как бог языческий
Твое Величество — Политехнический!

(«Прощание с Политехническим»)

6. Прочитайте вслух. Попробуйте вычленить из текста
лингвострановедческие объекты. Объясните их.

Я сослан в себя
я — Михайловское

горят мои сосны смыкаются
в лице моем мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы
природа в реке и во мне
и где-то еще — извне.

(«Я сослан в себя» А.Вознесенский)
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7. Прочитайте отрывок из стихотворения А.Вознесенского.
Объясните, какое событие описано в следующем эпизоде:

Табуном рванулись, трибуны к стартам.
В центре — лошади,

вкопанные в наст.
Ты думаешь,

мы на них ставим?
Они, кобылы, поставили на нас.
На меня поставила вороная иноходь.
Яблоки по крупу — ё-моё. . .
Умеет крупно конюшно вынюхать.
Беру все финиши, а выигрыш — её.

(«Морозный ипподром»)
8. Прочтите данный эпизод. Выпишите незнакомые слова и

посмотрите их значение в словаре. Значения слов запишите в тетради.
Объясните, что описывает поэт.

За окном кариатиды,
А в квартирах — каблуки. . .
Ёлок

крылья
реактивные

прошибают потолки!
Что за чуда нам пророчатся?
Какая из шарад
в этой хвойной непорочности,
в этих огненных шарах?! («Ёлка» А.Вознесенский)

9. Прочитайте стихотворение А.Вознесенского и скажите, с
помощью чего автор передает свое настроение. Выпишите средства
художественной изобразительности (эпитеты, метафоры, сравнения),
которые использует поэт. Подумайте, с какой целью использует их
автор. Выпишите незнакомые слова и посмотрите их значение в
словаре. Значения слов запишите в тетради. Объясните, что описывает
автор.

Горный родничок
Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка

к колонке
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сбегает напиться
и талия блещет
увертливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки
хохочет девчонка
и голову мочит
журчащая челка
с водою лопочет
две чудных речонки
к кому кто приник?
и кто тут девчонка?
и кто тут родник?

10. Прочтите вслух стихотворение А.Вознесенского. Что описывает
автор? Какие слова он использует, чтобы достичь своей цели — показать
смысл творчества?

Нет у поэтов отчества.
Творчество — это отрочество.
Ходит он — синеокий,
Гусельки на весу,
Очи его — как окуни,
Или окно в весну.
Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март. . .
Нет у поэтов финиша.
Творчество — это старт.

(«Нет у поэтов отчества»)
Выводы. В ходе обучения русскому языку как иностранному

у учащихся формируются самые разнообразные умения и навыки,
а именно: речевые умения (умение говорить, аудировать, читать
и понимать и т. п.), навыки употребления лексики, грамматики,
произносительные навыки, входящие как элементы в состав речевых
умений, а также лингвострановедческие умения, способствующие
успешной межкультурной коммуникации.
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The article analyzes the practical aspects of using “warming-up” activities in
English classes, examines their impact on the formation of students’ speaking
skills. The material characterizes the theoretical concepts of the topic, reveals
their content and features. The article covers in detail the different types of
“warming-up” activities for the development and formation of dialogic and
monologue speech.
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Постановка проблеми. На сучасному етапi розвитку суспiльства
з простого оволодiння мовою акцент перемiстився на практичне воло-
дiння: формування та розвиток iншомовної комунiкативної компетенцiї
учнiв, що, в свою чергу, передбачає вдосконалення мовної та мовлен-
нєвої компетенцiї, в тому числi навичок усного мовлення. Саме тому
питання формування та розвитку навичок говорiння учнiв на уроках
англiйської мови є актуальним як нiколи. Нажаль, досить поширеним є
явище, коли учнi володiють достатньою кiлькiстю лексичних одиниць,
знають рiзнi граматичнi конструкцiї, але не можуть застосувати цi
знання на практицi. Недивно, що в такiй ситуацiї спостерiгається
вiдсутнiсть будь-якого прогресу у вивченнi англiйської мови, а сам
процес навчання перетворюється на безперспективне механiчне трену-
вання. Саме тому, в методологiї та педагогiцi вiдбувається активна
трансформацiя форм i методiв роботи на уроках iноземної мови, спря-
мованих на пiдтримку iнтересу учнiв, пiдвищення мотивацiї до вивчен-
ня англiйської мови, використання iншомовних знань, умiнь, навичок
на практицi, а також оволодiння навичками непiдготовленого, спонтан-
ного дiалогiчного та монологiчного мовлення.

Однiєю з таких форм роботи на уроцi англiйської мови є «warming-
up» activity. Його систематичне проведення на початку уроку активiзує
учнiвську розумову та мовленнєву дiяльнiсть, посилює мовну iнiцiативу
учнiв, допомагає подолати скутiсть у спiлкуваннi, створити дружню
атмосферу, а також формує позитивне ставлення до процесу вивчення
англiйської мови. На нашу думку, такий вид дiяльностi на уроцi є
одним з ключових для ефективного процесу формування та розвитку
навичок говорiння учнiв середньої школи.

Теоретичнi засади формування навичок дiалогiчного та монологiч-
ного мовлення учнiв розкриваються в дослiдженнях таких методистiв,
лiнгвiстiв та мовознавцiв, як О.Ващило, С.Жицька, О.Кекереши,
Р.Олрайт, Ю.Пассов, В.Скалкiн, I. Холод та iн. Аналiз останнiх
дослiджень i публiкацiй з теми показав, що вивченню питання
формування навичок говорiння за допомогою «warming-up» activities
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на уроках англiйської мови у вiтчизнянiй методичнiй лiтературi
присвячена незначна кiлькiсть публiкацiй. А статтi щодо їх створення,
класифiкацiї та практичних рекомендацiї можна знайти лише у
зарубiжнiй методичнiй лiтературi. Недостатня розробленiсть проблеми
i зумовлює актуальнiсть теми нашого дослiдження.

Мета статтi: класифiкацiя «warming-up» activities для розвитку
навичок говорiння на уроках англiйської мови.

Виклад основного матерiалу. Говорiння є основним рiзновидом
мовленнєвої дiяльностi та однiєю з найважливiших форм реалiзацiї
мови як засобу спiлкування. Воно має звукову форму, сприймається
органами слуху i має на метi передачу усного повiдомлення вiд мовця до
слухача. Предметом говорiння є думки того, хто говорить, продуктом
говорiння є висловлювання, а результатом — реакцiя слухача [5, с. 75].
Ю.Пассов пiдкреслює, що специфiчними ознаками говорiння як рiзно-
виду мовленнєвої дiяльностi є вмотивованiсть (внутрiшня потреба
в спiлкуваннi), активнiсть (на двох рiвнях: внутрiшньому i зовнiш-
ньому), цiлеспрямованiсть (наявнiсть практичної мети спiлкування),
ситуативнiсть (залежнiсть змiсту мовлення вiд умов та ситуацiї
спiлкування), зв’язок з дiйснiстю (пiдпорядкованiсть говорiння реалiям
життя на певному етапi), зв’язок з особистiстю (врахування iндивiду-
альних якостей слухача, його потреб, iнтересiв, тощо), евристичнiсть
(спонтаннiсть, непередбачуванiсть спiлкування) та темп [4, с. 17]. Для
забезпечення евристичностi та темпу говорiння, вчитель має дати уч-
ням достатню кiлькiсть лексичних одиниць, граматичних конструкцiй i
сформувати навички швидкого добору мовних засобiв учнями [5, с. 76].

Крiм того, говорiння, як i iншi рiзновиди мовленнєвої дiяльностi, має
певнi умови без яких процес усного мовлення або не вiдбудеться взагалi,
або не матиме результату. Першою умовою є наявнiсть мовленнєвої
ситуацiї, яка спонукатиме мовцiв до говорiння. Другою умовою є мета
говорiння. Для того, щоб процес говорiння був результативним, слiд
чiтко усвiдомлювати з якою метою та намiром ми говоримо. Третя
умова полягає у ставленнi до об’єкта (об’єктiв) мовлення. Такому
ставленню може передувати минулий досвiд мовця, його погляди,
думки, почуття та переживання, а також взаємовiдносини з об’єктом,
ситуативний контекст. Четверта — наявнiсть знань з теми, за якою
вiдбувається процес мовлення. Так, спонтанне говорiння, або, як його
ще називають, iнiцiативне, спирається на загальний досвiд мовця, на тi
знання, що були отриманi їм протягом життя i можуть бути реалiзованi
в спiлкуваннi [1, с. 125].
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Пiд навичками говорiння маються на увазi навички озвучування
висловлювань, навички оперування лексичними одиницями та навички
граматичного оформлення речень. Їх формування вiдбувається вiдпо-
вiдно до закономiрностей засвоєння будь-якої дiяльностi. Початком
формування тiєї чи iншої навички говорiння є момент, коли учень
виконує певну мовленнєву дiю вперше, але усвiдомлює її змiст. I якщо
ця дiя повторюється багаторазово без значних змiн, то з часом потреба
в усвiдомленнi її вiдпадає, а сама дiя стає автоматизованою, тобто
формується навичка [3].

Урок англiйської мови, зокрема в середнiй школi, приречений на
безрезультатнiсть та неефективнiсть, якщо учнiв не зацiкавити з його
перших хвилин. I саме проведення «warming-up» activities на початку
уроку допоможе задати йому правильний темп, активiзувати учнiвську
розумову та мовленнєву дiяльнiсть, увагу, зосередженiсть, а також
позитивне ставлення до процесу вивчення англiйської мови.

Що стосується поняття «warming-up» activities, то ми пропонуємо
взяти за основу наступне визначення: «Warm ups — are different types of
activities which help the students be comfortable in classroom setting, begin
to think in English, review previously introduced materials and become
interested in the lesson» [10, с. 12].

На думку американського лiнгвiста Р.Олрайта, «warming-up»
activities є найбiльш вдалою формою роботи для початку уроку,
адже допомагають учням позбутися думок, що можуть вiдволiкати
вiд процесу навчання, а також налаштовують їх на активну участь
впродовж всього уроку [7, с. 158]. Крiм того, «warming-up» activities
допомагають урiзноманiтнити уроки рiзного типу та уникнути
монотонностi викладу матерiалу [10, с. 11].

Зa допомогою мовленнєвої зарядки, як ми бачимо, можна досягти
багато цiлей, а особливо активiзувати мовну дiяльнiсть з метою
збереження образiв в довготривалiй пам’ятi на основi штучних кому-
нiкативних ситуацiї; посилити роль мовленнєвої iнiцiативи, особливо
в мовленнєвих ситуацiях, що передбачають творчi висловлювання;
сформувати та розвити навички говорiння учнiв; допомогти їм подолати
скутiсть у спiлкуваннi [2].

Для того щоб «warming-up» activity було доцiльним та ефективним
на уроцi, зокрема у процесi формування навичок говорiння, слiд
дотримуватися наступних принципiв: мовленнєва зарядка повинна
мати конкретну мету, проводитися на початку уроку i займати не
бiльше 5–10 хвилин, бути пов’язаною з темою уроку та вписуватися в
його загальну картину (бути пов’язаною з наступними етапами уроку),
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допомагати учням включитися в iншомовну атмосферу, активiзувати
їх мовлення, готувати їх до продуктивної роботи на уроцi, фокусувати
увагу учнiв, бути цiкавим видом дiяльностi та приносити не лише
користь, а i задоволення [10, с. 15].

Опрацьована нами методична лiтература показала, що iснують
рiзнi пiдходи до визначення видiв говорiння, але ми пропонуємо
взяти за основу подiл дослiдника А.Щукiна. Автор видiляє рiзновиди
говорiння залежно вiд форми самого мовлення: дiалогiчне та моноло-
гiчне [6, с. 210]. А отже i мовленнєвi зарядки створенi та пiдiбранi нами
вiдповiдно до такого подiлу.

Для формування та розвитку дiалогiчного мовлення учнiв серед-
ньої школи ми пiдготували добiрку «warming-up» activities, якi сприя-
тимуть налаштуванню на уроцi англiйської мови пiдходящої атмосфери
для розкутостi в спiлкуваннi, активiзацiї учнiвського мовлення та
мовної iнiцiативи, формуванню та розвитку їх навичок говорiння,
вiльного вираження думок, а також залученню учнiв до обговорень,
створення дiалогiв та монологiчних висловлювань вiдповiдно до рiзних
комунiкативних ситуацiй.

Першою мовленнєвою зарядкою, яку ми пропонуємо, є «Let’s
imagine». Вона спрямована не тiльки на розвиток дiалогiчного мов-
лення учнiв, а ще й на розвиток творчої уяви, креативного мислення.
«Warming-up» activity може бути проведене пiд час вивчення тем про
кiно, музику, рекламу, книги, або ж пiсля перегляду будь-якого фiльму
або мультфiльму, прочитання тiєї чи iншої iсторiї, прослуховування
англiйської пiснi. Можна обрати конкретний уривок з будь-якої iсторiї
та запропонувати учням створити дiалог мiж героями в конкретнiй
ситуацiї. Або, наприклад, прослухати пiсню, в якiй виконавець звер-
тається до конкретної особи та уявити розмову мiж ними. Приведемо
приклад такої мовленнєвої зарядки пiсля перегляду обраного вчителем
фрагменту фiльму англiйською мовою. Фрагмент має бути обраний
такий, щоб вiн закiнчувався на початку, або серединi розмови мiж
героями. Або ж, можна подивитися цей уривок (з дiалогом героїв)
без звукового супроводу. Учням пропонується уявити та створити
(продовжити) дiалог мiж головними героями. Для бiльш слабких класiв,
вчитель може запропонувати учням ключовi слова або фрази, що
мають бути використанi. Пiсля презентацiї дiалогiв, разом з учнями
слiд переглянути продовження фрагменту фiльму, де наявна сцена
цього дiалогу мiж героями та порiвняти оригiнал з учнiвськими iдеями.
Можна також влаштувати конкурс на найбiльш цiкавий дiалог або на
такий, що був найбiльш схожим на оригiнал.
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Iншим цiкавим та водночас корисним «warming-up» activity є
«Excuse me, are you. . . ?», що спрямований на розвиток навичок ведення
дiалогу пiд час знайомства, привiтання та представлення себе iншим.
Учнi отримують картки, в який наявнi два iменi вiдомих людей, обранi
на розсуд вчителя згiдно, наприклад, вподобань учнiв. Їх завдання —
уявити, що вони вiдома персони, iм’я яких указане зверху картки i їх
завдання знайти iншу знаменитiсть, iм’я якої теж записано в їх картцi
представитись їй. Вчитель записує на дошцi фрази, що допоможуть
учням правильно створити дiалог: «Excuse me, are you. . . ?», «No,
I’m not/Yes, I am», «Hello, I’m. . . », «Let me introduce myself», «Nice
to meet you», «Nice to meet you too» [8]. Коли учнi складуть пари
знаменитостей з карток, наступним їх етапом буде продовжити дiалог
за встановленою вчителем штучною комунiкативною ситуацiєю. ЇЇ
тема може стосуватися дiяльностi цих знаменитостей, їх творчостi,
вподобань, тощо. Крiм того, вчитель може пов’язати другу частину
дiалогу саме з темою уроку (наприклад, при вивченнi теми «Travelling»,
дiалог може базуватися на уявних порадах знаменитостi стосовно
вибору країн для подорожi, або виду транспорту, тощо). Також можна
обрати знаменитостей, що будуть пов’язанi з темою уроку. Наприклад,
спортсменiв для теми, пов’язаної зi спортом, або ж художникiв для
теми мистецтва.

Не менш цiкавою мовною зарядкою для розвитку навичок дiало-
гiчного мовлення учнiв середньої школи є «How can you react?» Учнi
працюють у парах i кожна пара отримує картку з певним фразами для
реакцiї на ту чи iншу проблему, або ситуацiю. Їх завдання — уявити
ситуацiю, в якiй може бути використана фраза з картки та скласти
мiнi дiалог. Такий вид «warming-up» activity направлений на вивчення
активних мовних клiше на тему реакцiї, що можуть бути вдало вклю-
ченi в реальнi комунiкативнi ситуацiї. Для їх закрiплення можна де-
що змiнити завдання мовленнєвої зарядки: дати учням лише тему (I
have passed my exams with flying colours), або проблему (My dog ran
away), завдання обрати самостiйно пiдходящу реакцiю на ситуацiї (My
congratulations! Don’t worry, everything will be fine) та розширити дiалог.

Iншим «warming-up» activity, який ми пропонуємо для урокiв
англiйської мови в середнiй школi є «Suggest me something». Суть його
полягає у побудовi дiалогiв-домовленостей (дiалогiв-пропозицiй) [5,
с. 77]. Вчитель пише на дошцi опорнi конструкцiї для побудови
«suggestions» (Let’s. . . It’s just an idea, but what about. . . ? Shall we. . . ?
Why don’t we. . . ?) та дає учням завдання запропонувати одне одному
певнi види дiяльностi, мiсця, для проводження вiльного часу, тощо i
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скласти мiнi-дiалоги. Можливi реакцiї на пропозицiї вчитель записує
на дошцi i учнi мають використати окремi з них в своїх дiалогах:

• That sounds great.

• Okay, let’s do that.

• Yes, I think that will be a good idea.

• Yes, that would be worth trying.

• That sounds like a good idea, but. . .

• I can see a problem with this idea.

• Do you think so?

• Honesty, I’m not really sure about that.

• I’m not into it.

• That’s not my cup of tea.

• I pass [9].
Завдання можна варiювати. Наприклад, поставити умову, що в

розмовi мають бути 2 вiдхиленi пропозицiї та 1 прийнята або один зi
спiврозмовникiв може сумнiватися у пропозицiї (That sounds like a good
idea, but. . . ), а iнший має його вмовити.

На уроках англiйської мови, розвитку навичок саме монологiчного
мовлення має бути присвячена значна кiлькiсть рiзних видiв дiяльностi,
зокрема мовних зарядок. Однiєю з таких «warming-up» activities є
«Name 3». ЇЇ суть полягає у тому, що учнi мають назвати три речi,
що вони, наприклад, вiзьмуть з собою у подорож до певної країни,
на пiкнiк, у круїз, на безлюдний острiв, у пустелю, тощо i пояснити,
аргументувати свiй вибiр. Така мовна зарядка є однiєю з найбiльш
унiверсальних, адже завдання та ситуацiя можуть варiюватися залежно
вiд тематики уроку i вона може бути проведена неодноразово. Крiм
того, вона чудово задає темп уроку, створює невимушену, дружню
та позитивну атмосферу, адже вiдповiдi учнiв часто бувають дуже
креативними, цiкавими та веселими.

Наступною мовною зарядкою, яку ми пропонуємо використовувати
на уроках англiйської мови для розвитку монологiчного мовлення є
«A famous person at a party». Учням пропонується уявити, що їх клас
(пiдгрупа) органiзовує вечiрку i вони мають можливiсть запросити
знаменитiсть, але лише одну. Їх завдання обрати вiдому персону та за
1 хвилину переконати всiх, що слiд запросити саме її або його. Такий
вид дiяльностi допомагає учням розвити навички аргументування своїх
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думок, монологiчного говорiння, органiзацiї свого мовлення протягом
певного промiжку часу.

«5 words challenge» є ще однiєю мовною зарядкою, яку ми
пропонуємо для урокiв англiйської мови в середнiй школi. Кожен учень
отримує аркуш паперу, пише зверху будь-який iменник i загортає
верхiвку паперу. Пiсля цього учнi передають свої аркушi одне одного
ланцюжком i на отриманому пишуть наступний iменник, загортають
його i знову передають аркуш наступному учню. Так триває допоки
на кожному аркушi не буде 5 слiв. Наступним етапом буде створення
короткої розповiдi з використання всiх п’яти слiв. Умови проведення
«warming-up» activity можуть варiюватися залежно вiд теми уроку
(слова можуть бути не загальними, а стосуватися певної теми). Крiм
того, мовна зарядка може бути проведена пiд час вивчення граматики
(частин мови), адже слова, записанi на аркушi, можуть бути будь-якої
частини мовi.

Наступне «warming-up» activity, з одного боку, формує та розвиває
навички говорiння окремого учня, з iншої — увагу iнших учнiв та
їх вмiння зосереджуватися. Воно має назву «A hidden word» i може
бути проведене для уроку з будь-якої теми. Учнi отримують завдання
створити монологiчне висловлювання з будь-якої теми та карту зi
словом, яке абсолютно не стосується теми. Учень має включити його в
свою розповiдь, але воно не має бути включене в концепцiю висловлю-
вання, а просто назване пiд час монологiчного мовлення на будь-якому
етапi. Тобто учень має як би «сховати» слово в текст. Слухаючi мають
зрозумiти, яке слово було на карточцi мовця. Зазначене «Warming-up»
activity, як вже зазначалося, є унiверсальним. Крiм того, воно може
бути проведене i на етапi закрiплення лексичного матерiалу, адже слово
може бути обране з активного лексичного матерiалу тiєї чи iншої теми.

«Never ever have I» — це мовна зарядка у формi гри. Учнi отримують
двосторонню картку, з однiєї сторони якої мiститься словосполучення
«I have», а з iншої «I have never». Вчитель озвучує рiзноманiтнi дiї, а
учнi, якщо мали такий досвiд, показують сторону з «I have», якщо
нi — «I have never» вiдповiдно. Далi вчитель обирає учня з позитивною
вiдповiддю i просить розповiсти про ситуацiю бiльш детально. Можуть
бути використанi наступнi iдеї фраз: Never ever have I eaten insects.
Never ever have I touched a snake. Never ever have I swum with dolphins.
Never ever have I watched a sunset. Never ever have I written a poem.
Фрази також можуть бути органiзованi згiдно з темою уроку. Крiм
того, такий вид «warming-up» activity в комбiнацiї розвиває навички
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говорiння, слухання, граматичнi навички використання часу Present
Perfect та дiєслiв у Past Participle.

Висновки. В статтi проаналiзована значна кiлькiсть теоретичної
лiтератури та публiкацiй з теми як вiтчизняних, так i зарубiжних
дослiдникiв. В матерiалi представленi, охарактеризованi та систематизо-
ванi «warming-up» activities для формування та розвитку навичок гово-
рiння учнiв. Для розвитку дiалогiчного мовлення у статтi розробленi
наступнi «warming-up» activities: Let’s imagine, Excuse me, are you. . . ?
How can you react? Suggest me something. Для монологiчного мовлення:
Name 3, A famous person at a party, 5 words challenge, A hidden word,
Never ever have I.

Перспективи. Отриманi пiд час дослiдження результати можуть
бути використаннi пiд час вивчення предмету «Методика викладання
англiйської мови», написання публiкацiй та дослiдницьких робiт з теми,
а добiрка «warming-up» activities може бути використана студентами
та вчителями пiд час пiдготовки до проведення уроку англiйської мови,
написання конспекту уроку та на самому уроцi.
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Постановка проблемы. На сьогоднiшнiй день освiта є невiд’ємною
частиною суспiльства, i вона має бути спрямована на майбутнє. Ми
живемо у свiтi змiн, високих технологiй та глобалiзацiї. Але, нажаль,
освiта, яка складалася десятирiччями, не встигає за швидкоплиннiстю
змiн реального життя. Тому освiта потребує глобальних змiн.

©А.А.Машрапова, Р. В.Лопатич
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Реформування освiти передбачає модернiзацiю її змiсту, що має
ґрунтуватися на компетентнiсному та особистiсно-орiєнтованому пiд-
ходах до навчання, а найголовнiшим є те, що воно має орiєнтуватись
на здобуття учнями знань, умiнь та навичок, що необхiднi сучаснiй
людинi для самореалiзацiї в особистому життi, громадськiй активностi
та професiйнiй дiяльностi. Саме на цих засадах ґрунтується Новий
Державний Стандарт, що був затверджений урядом у 2018 роцi [6],
основною вiдмiннiстю якого є орiєнтованiсть на здобуття учнями
компетентностей, а не лише знань. Задля формування цих ключових
компетентностей треба опиратися на наскрiзний пiдхiд у навчаннi.

Багато змiн було внесено до навчальних програм з iноземних мов. А
саме для реалiзацiї компетентнiсного пiдходу в них було виокремлено
чотири наскрiзнi змiстовi лiнiї, а саме «Екологiчна безпека та сталий
розвиток», «Громадянська вiдповiдальнiсть», «Здоров’я та безпека»,
та «Пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть». Вони спрямованi
на формування в учнiв здатностi застосовувати знання та вмiння у
реальних життєвих ситуацiях, а не тiльки на уроках.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Тема наскрiзних
змiстових лiнiй є досить новою у методицi викладання нiмецької
мови. Але теорiя компетентнiсного пiдходу в освiтi вже розроблялася
i була представлена в працях таких зарубiжних учених, як Р.Бадер,
Д.Мертенс, Б.Оскарсон, А.Шелтен. Серед вiтчизняних дослiдникiв
розробкою компетентнiсного пiдходу займалися I. Бех, Н.Бiбiк, Л.Ва-
щенко, I. Єрмаков, О.Локшина, О.Овчарук, О.Савченко, С.Трубаче-
ва. Вони вивчали сутнiсть компетентнiсного пiдходу, мету його впрова-
дження в освiту та шляхи його реалiзацiї, одним з яких є саме впрова-
дження наскрiзних змiстових лiнiй в навчальний процес. За останнi
роки дослiдженням наскрiзних змiстових лiнiй на уроках iноземних мов
займалися I. Глiбко, Л. Забелло, В.Ледньов, П.Лернер, Т.Полонська,
О.Савченко та Р.Шиян.

Метою статтi є вивчення особливостей наскрiзних змiстових лiнiй
та способiв їх реалiзацiї у процесi навчання нiмецької мови на засадах
компетентнiсного пiдходу.

Виклад основного матерiалу. Концепцiя Нової української
школи передбачає реалiзацiю компетентнiсного пiдходу, сутнiсть
якого полягає в тому, що учень зможе застосовувати знання на
практицi в рiзних сферах життя. Результатом запровадження такого
пiдходу є розвиток особистостi учня, формування сталої мотивацiї
до навчання i здатностi вчитися, використовувати рiзнi джерела для
пошуку iнформацiї, вмiння застосовувати новi знання та прагнути
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творчо пiдходити до вирiшення проблем [2]. Крiм того, як зазначають
науковцi i методисти, компетентнiсний пiдхiд передбачає перехiд вiд
накопичення знань, умiнь i навичок до формування й розвитку в учнiв
здатностi практично дiяти i спрямовує навчально-виховний процес на
формування в учнiв низки ключових компетентностей [1, 2].

У документi «Нова українська школа: основи стандарту освiти»
поняття «компетентнiсний пiдхiд» визначено як мiсток, який поєднує
школу з реальним свiтом i тими потребами, якi ставить перед людиною
життя [6, с. 10]. Пiд час навчання iноземних мов компетентнiсний
пiдхiд впроваджується в процесi комунiкативної дiяльностi, тобто тодi,
коли учнi не тiльки отримують певнi знання, але й виконують певну
систему навчальних дiй, якi забезпечують оволодiння цими знаннями
у практичнiй дiяльностi.

В.Химинець визначає компетентнiсний пiдхiд як спрямованiсть
навчального процесу на формування i розвиток ключових i предметних
компетентностей особистостi. Результатом такого процесу є сформована
загальна компетентнiсть людини, що є сукупнiстю ключових компе-
тентностей [10, с. 260]. Компетентнiсний пiдхiд акцентує свою увагу
на результатах освiти, причому як результат освiти розглядається не
сума засвоєної iнформацiї, а здатнiсть людини дiяти у рiзних проблем-
них ситуацiях. Науковець наголошує на тому, що традицiйна система
освiти акцентувала основнi зусилля на набуттi знань, вмiнь i навичок,
що догматично абсолютизувало знання i сформувало знаннєвий пiдхiд
до навчання. Тобто основна увага фокусувалася на самих знаннях, а
те, для чого вони потрiбнi, залишалося поза нею.

Як зазначають науковцi, реалiзацiя компетентнiсного пiдходу сприяє
розвитку здiбностей дiяти в проблемних та нестандартних ситуацiях та
виробляти свiй iндивiдуальний стиль дiяльностi [6, с. 11]. Тому поняття
«компетентнiсть» трактують як поєднання знань, умiнь, навичок, погля-
дiв особистих якостей, цiнностей, що визначає здатнiсть особи успiшно
проводити дiяльнiсть у нових нестандартних та непередбачуваних
умовах [6, с. 10].

Отже, компетентнiсть стає новим мiрилом людської освiченостi,
коли перше мiсце надається не процесу навчання та обсягу вивченого
матерiалу, а саме кiнцевому результату, втiленому в здатностi дiяти у
рiзних умовах та обставинах.

Як вже було зазначено, результатом навчального процесу за
компетентнiсного пiдходу є сформована сукупнiсть ключових компе-
тентностей. У науковiй лiтературi термiн «ключовi компетентностi»
трактують по-рiзному.
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У документi «Нова українська школа: основи стандарту освiти»
термiн «ключовi компетентностi» розгдядають, як тi компетентностi,
якi потребує кожна людина для особистої реалiзацiї, розвитку, соцiаль-
ного залучення та працевлаштування, якi здатнi забезпечити життєвий
успiх молодi у суспiльствi [6, с. 12]. Також ключовi компетентностi
трактують, як: «тi, необхiднi всiм людям компетентностi для пiдвищен-
ня особистого потенцiалу, розвитку, розширення можливостей соцiаль-
ної iнтеграцiї та активного громадянства» [10, с. 266].

Сьогоднi модернiзована освiта видiляє наступнi ключовi компетент-
ностi у галузi «Iноземнi мови»: умiння вчитися, обiзнанiсть та самови-
раження у культурi, iнформацiйно-цифрова компетентнiсть, iнiцiатив-
нiсть i пiдприємливiсть, екологiчна грамотнiсть i здорове життя, соцi-
альна та громадянська компетентностi [3, с. 6]. Одним iз шляхiв форму-
вання цих ключових компетентностей є реалiзацiя наскрiзних змiстових
лiнiй.

Щоб розiбратися в сутностi та призначеннi наскрiзних змiстових
лiнiй слiд звернутися до документу «Нова українська школа: основи
стандарту освiти», адже жоден педагогiчний чи методичний словник
не мiстить дефiнiцiї понять «наскрiзна змiстова лiнiя» чи «iнтегрована
змiстова лiнiя», так як це є новим явищем у методицi викладання.

Вiдповiдно до цього документу, наскрiзнi змiстовi лiнiї є засобом
iнтеграцiї ключових i предметних компетентностей, навчальних пред-
метiв i предметних циклiв; їх необхiдно враховувати при формуваннi
шкiльного середовища [6, с. 16]. Мета наскрiзних змiстових лiнiй полягає
в тому, щоб сконцентрувати увагу й зусилля вчителiв-предметникiв,
класних керiвникiв на досягненнi життєво важливої для учня й суспiль-
ства мети, увиразнити ключовi компетентностi. Iнтегрованi змiстовi
лiнiї реалiзуються пiд час вивчення певних роздiлiв i тем через добiр
вiдповiдної iнформацiї, дидактичних матерiалiв, використання рiзних
методiв навчання та виконання рiзноманiтних проектiв та дослiджень.

Наскрiзнi змiстовi лiнiї є соцiально значимими надпредметними
темами, якi сприяють формуванню в учнiв уявлень про суспiльство
та розвивають здатнiсть застосовувати вже отриманi знання у нестан-
дартних ситуацiях [4].

У навчальних програмах з iноземних мов було виокремлено чотири
наскрiзнi змiстовi лiнiї (далi НЗЛ), а саме «Екологiчна безпека та сталий
розвиток», «Громадянська вiдповiдальнiсть», «Здоров’я та безпека»,
та «Пiдпpиємливiсть та фiнансова гpамотнiсть» [3, с. 7]. Слiд також
зазначити, що наскрiзнi змiстовi лiнiї є спiльними для всiх навчальних
предметiв.
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Розглянемо спрямованiсть та завдання наскрiзних змiстових
лiнiй пiд час навчання нiмецької мови та їх дотичнiсть до тематики
спiлкування.

НЗЛ «Екологiчна безпека та сталий розвиток» спрямована на
формування в учнiв соцiальної активностi, вiдповiдальностi та еколо-
гiчної грамотностi, готовностi брати участь у розв’язаннi питань збере-
ження довкiлля i розвитку суспiльства. Вона орiєнтує учня на сприй-
мання природи як цiлiсної системи, розумiння та осмислення взаємо-
зв’язку людини й навколишнього середовища та залежнiсть людини
вiд природних ресурсiв. Ця змiстова лiнiя нацiлює на розвиток таких
умiнь як: усвiдомлювати екологiчнi проблеми; дискутувати довкола
питань екологiї; обговорювати питання, пов’язанi iз збереженням нав-
колишнього середовища; обговорювати ефективне та рацiональне вико-
ристання природнiх ресурсiв; проектувати власнi дiї на збереження
довкiлля та ресурсiв; розробляти плани дiй щодо проведення екологiч-
них заходiв; пояснювати взаємозв’язок людини i навколишнього сере-
довища; обговорювати природнi i погоднi явища; пояснювати необхiд-
нiсть бережливого ставлення до природи, необхiднiсть прибирання
пiсля вiдпочинку на природi [5].

Метою НЗЛ «Громадянська вiдповiдальнiсть» є формування свiдо-
мого та вiдповiдального громадянина суспiльства й патрiота своєї
країни, який здатен до мiжкультурного спiлкування та взаємодiї та
закладає основи вiдповiдального ставлення до громади i суспiльства.
Серед умiнь, що формуються пiд час реалiзацiї цiєї змiстової лiнiї слiд
виокремити такi як: формулювати особистi цiннiснi прiоритети; визна-
чати достовiрнiсть iнформацiї; висловлювати власне ставлення до роз-
маїття молодiжних субкультур i течiй; демонструвати себе як учасника
малої громади — свого класу, своєї школи; усвiдомлювати себе як
учасника спiльноти своїх друзiв, активного члена гуртка, спортивної
секцiї, команди; ефективно взаємодiяти разом у групi, командi; наво-
дити приклади взаємодопомоги; проектувати власну професiйну дiяль-
нiсть вiдповiдно до своїх схильностей i потреб суспiльства [8].

Вивчення НЗЛ «Пiдприємливiсть i фiнансова грамотнiсть» спря-
моване на розвиток кращого розумiння учнями практичних аспектiв
фiнансових питань (наприклад, здiйснення заощаджень, iнвестування,
запозичення, страхування, кредитування) i на розвиток їхнiх лiдерських
iнiцiатив. Наскрiзна змiстова лiнiя «Пiдприємливiсть та фiнансова
грамотнiсть» нацiлює на умiння демонструвати розумiння цiнностi
працi та працьовитостi для досягнення добробуту; розподiляти кошти
на продукти харчування та складати перелiк покупок; планувати
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власне життя; проявляти обiзнанiсть i своє ставлення до фiнансових
можливостей сучасних професiй; повiдомляти про перспективи свого
професiйного вибору [5].

НЗЛ «Здоров’я i безпека» спрямована на формування в учнiв здо-
ров’язбережувальної ключової компетентностi, а саме на розвиток учня
як духовно, емоцiйно, соцiально i фiзично повноцiнного громадянина
суспiльства, здатного вести здоровий спосiб життя. Учнi вчаться оцi-
нювати вплив навколишнього середовища на здоров’я людей; впоряд-
ковувати власний робочий день, тиждень iз дотриманням здорового
способу життя; обговорювати вибiр продуктiв, корисних для здоров’я;
наводити приклади купiвлi продуктiв для здорового харчування; пояс-
нювати вибiр одягу залежно вiд погоди; розрiзняти безпечнi та небез-
печнi ситуацiї пiд час активного вiдпочинку; пояснювати життєво важ-
ливу потребу дотримуватись правил безпеки в рiзних мiсцях; критично
оцiнювати вплив молодiжних рухiв на життя однолiткiв; пояснювати
правила безпечної поведiнки онлайн [5].

Отже, кожна з наскрiзних змiстових лiнiй має свою мету та завдання.
Згiдно з цим вони потребують рiзнi способи та форми реалiзацiї.

Реалiзацiю НЗЛ «Екологiчна безпека та сталий розвиток» можна
виконувати у процесi вивчення тем «Природа та навколишнє середо-
вище», «Людина», «Вiдпочинок i дозвiлля», «Подорож», «Транспорт».
Пiд час урокiв в учнiв формується поняття того, що людина є частиною
природи, i що її iснування безпосередньо залежить вiд природного се-
редовища. Задля цього слiд проводити рiзноманiтнi проекти, iнтегро-
ванi уроки, нестандартнi уроки, наприклад, урок-екскурсiя. Так, на
уроках з теми «Я, моя родина, мої друзi» учнi можуть наводити
приклади внеску своєї родини у сталий розвиток суспiльства, а на
уроках з теми «Вiдпочинок i дозвiлля» можуть пояснювати необхiднiсть
прибирання за собою пiд час вiдпочинку та навести приклади з власного
життя. Пiд час вивчення тем «Подорож» та «Транспорт» учням можна
запропонувати обговорювати переваги екологiчних видiв транспорту,
що сприятиме розумiнню того, що навколишнє середовище треба
оберiгати. Крiм того, презентацiї проектiв щодо збереження довкiлля,
видiв еко-туризму, збереження ресурсiв мотивують та активiзують
дiтей до пiзнання чогось нового.

Реалiзацiю НЗЛ «Громадянська вiдповiдальнiсть» можна органiзо-
вувати пiд час вивчення таких тем, як «Людина», «Я, моя родина i
друзi», «Школа та шкiльне життя», «Вiдпочинок i дозвiлля», «Природа
та навколишнє середовище». Учнi повиннi дiзнаватися про власнi права
й обов’язки, про свою роль i мiсце в сучасному мультилiнгвальному та
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полiкультурному середовищi. Важливо вчити їх бути вiдповiдальними,
знаходити потрiбнi способи дiяльностi та моделi поведiнки для
досягнення своєї мети, але при цьому не порушуючи права iнших. Крiм
того, учнi повиннi навчитись давати обґрунтовану оцiнку особливостям
життєдiяльностi в демократичному суспiльствi, презентувати свою
роль у його розвитку, висловлювати свою громадянську позицiю та свої
власнi погляди щодо рiзних соцiальних проблем як у власнiй країнi,
так i у свiтовому просторi. Ця лiнiя засвоюється через колективну
дiяльнiсть (дослiдницька робота, робота у групi, проекти тощо), що
поєднує iноземну мову з iншими навчальними предметами i розвиває
в учнiв готовнiсть до спiвпрацi, толерантнiсть щодо рiзноманiтних
способiв дiяльностi i думок, розвиває в учнiв iнiцiативнiсть, творчi
здiбностi, впевненiсть та лiдерство.

Щодо реалiзацiї НЗЛ «Пiдприємливiсть та фiнансова грамотнiсть»,
то навчання школярiв рацiонально використовувати кошти, заощаджу-
вати, планувати витрати, виявляти iнiцiативу та вiдповiдальнiсть,
проявляти обiзнанiсть i своє ставлення до фiнансових можливостей
сучасних професiй здiйснюється пiд час оволодiння темами «Я, моя
родина i друзi», «Свята i традицiї», «Подорож», «Харчування», «Одяг»,
«Здоров’я». На уроках з теми «Я, моя родина i друзi» учнi можуть
обговорювати цiннiсть працi, як правильно та ефективно використо-
вувати кошти, рацiонально використовувати час та ресурси для досяг-
нення особистих цiлей; аналiзувати бюджет родини та складати особистi
фiнансовi плани. А пiд час вивчення теми «Покупки» учнi мають змогу
робити обґрунтований вибiр якiсних товарiв та послуг та генерувати
новi iдеї й iнiцiативи щодо пiдвищення добробуту i розвитку суспiльства
i держави. На таких уроках варто ознайомлювати учнiв з лексикою, що
стосується покупки та споживання товарiв, мiжнародних стандартiв
розмiрiв, видiв продажу, оплати товарiв та iншi термiни, що можуть
знадобитися людинi у сучасному свiтi.

Для реалiзацiї змiстової лiнiї «Здоров’я та безпека» можна викорис-
товувати теми «Харчування», «Людина», «Помешкання», «Я, моя
родина i друзi», «Вiдпочинок i дозвiлля», «Подорож». Пiд час цих
вивчення цих тем учнi глибше знайомляться з базовими правилами
безпечної поведiнки та чинниками, що впливають на здоров’я людини;
навчаються розрiзняти здорову та шкiдливу їжу; активно долучаються
до облаштування безпечного для життя й навчання середовища. Дуже
важливо сформувати у дiтей негативне ставлення до наркотикiв та
алкоголю, насильства, шкiдливих звичок, та навчити дiтей розрiзняти
безпечну та небезпечну поведiнку та її наслiдки не тiльки в життi, а
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й в мережi Iнтернет, дотримуватись правил дорожнього руху, правил
поведiнки на водi та в iнших мiсцях. На уроках з теми «Я, моя родина i
друзi» учень має змогу продемонструвати розумiння впливу звичок на
стан здоров’я, оцiнити ризики ВIЛ-iнфiкування у рiзних ситуацiях та
виявити негативне ставлення до вживання психоактивних речовин. А
пiд час теми «Спорт» учнi обговорюють дотримання особистої гiгiєни
пiд час занять спортом i, зрештою, виявляють позитивнi сторони занять
спортом. Крiм цього, сама структура кожного уроку з реалiзацiї цiєї
лiнiї повинна мiстити: активнi методи роботи (iнсценування, рольовi
iгри), фiзкультхвилинки, хвилини релаксацiї, змiна дiяльностi.

Задля успiшної реалiзацiї цiєї НЗЛ доцiльно проводити iгри для
учнiв молодшого шкiльного вiку. Вони сприяють пiдвищенню мотивацiї
навчання, кращому усвiдомленню та засвоєнню учнями навчального
матерiалу, всебiчному розвитковi дитини як творчої особистостi. У
початковiй школi гра вiдкриває новi джерела розвитку пiзнавальних i
моральних сил учнiв. Крiм того, гра розвиває психiчнi функцiї дитини,
насамперед уяву, пам’ять, мислення, увагу, навички спiлкування в
iграх iз правилами [7]. Iгрова дiяльнiсть мотивує учнiв до спiлкування
iноземною мовою i дозволяє, практикуючи елементарне iншомовне
спiлкування, здобувати бiльше впевненостi в своїх силах i вмiннi
взаємодiяти за допомогою iноземної мови.

Проведення фiзкультхвилинок на уроках можна впроваджувати для
роботи з учнями як молодшого, так середнього шкiльного вiку. Вони
знiмають тому на уроках, напруження на фiзичному, iнтелектуальному
та емоцiйному рiвнях, пiдвищують енергетичний рiвень учасникiв
уроку, розвивають грацiю та рiвновагу. Крiм того, впровадження
фiзкультхвилинок дає учням змогу зрозумiти, наскiльки важливо
змiнювати сферу дiяльностi для того, що позбутися втоми та вiдновити
свою працездатнiсть [9].

Ще одним способом реалiзацiї цiєї змiстової лiнiї є проведення
позакласної роботи, а саме участь у «Тижнi здорових звичок». Учнi
можуть малювати плакати, малюнки, висвiтлюючи в них здоровi
звички, яких вони дотримуються у своєму життi. Крiм того, така
робота закликає учнiв змiнити свiй спосiб життя, позбутися своїх шкiд-
ливих звичок. Як пiдсумок цього тижня учнi старших класiв можуть
пiдготувати концерт чи спектакль для молодших школярiв. Таким
чином, в процесi виконання таких видiв роботи в учнiв буде форму-
ватися не тiльки здоров’язбережувальна ключова компетенцiя, а й
iнiцiативнiсть, творчiсть та фантазiя [4].

Висвiтлюючи способи реалiзацiї змiстової лiнiї «Здоров’я та
безпека», слiд також пiдкреслити важливiсть проведення проектно-
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дослiдницької роботи [4]. Ця робота може проводитись серед учнiв
середнього та старшого шкiльного вiку, адже учнi цих класiв мають
достатнiй рiвень знань з предмету та гарний рiвень володiння лексикою.
Проектно-дослiдницька робота може бути спрямована на висвiтлення
наслiдкiв застосування сучасних технологiй або може спрямовуватись
на пояснення правил поведiнки в соцiальних мережах. Загалом,
тематика таких проектiв є рiзноманiтною. Завдяки цiй роботi учнi
дiзнаються бiльше про ризики спiлкування в Iнтернетi, про наслiдки
незнань та недотримання правил безпеки вдома, на вулицi. Таким
чином, учнi вчаться обережно користуватися соцiальними мережами та
Iнтернетом, навчаються розрiзняти безпечну та небезпечну поведiнку
та запобiгати ризиковим ситуацiям.

Отже, упровадження цих наскрiзних змiстових лiнiй має сприяти
значнiй перебудовi змiсту навчання в такий спосiб, щоб отриманi
учнями знання, умiння й навички дозволили б їм успiшно адаптуватися
в новому соцiальному й iнформацiйному середовищi та активно
впливати на нього в iнтересах збереження й подальшого розвитку
суспiльства та довкiлля.

Висновки i перспективи подальших пошукiв. На сьогоднiш-
нiй день ефективнiсть освiти пов’язується з реалiзацiєю компетентнiс-
ного пiдходу, який спрямовує навчальний процес на формування клю-
чових компетентностей. Державний стандарт освiти України 2018 року
мiстить новiтнє розумiння компетентнiсного пiдходу загалом i ключо-
вих компетентностей. Вiдповiдно до цього документу вiтчизняна школа
потребує змiщення акцентiв зi знаннєвого на компетентнiсний пiдхiд
до освiти, який передбачає передусiм вироблення i розвиток в учнiв
вмiнь дiяти, застосовувати набутий ними досвiд у рiзних життєвих i
проблемних ситуацiях. Отже, компетентнiсний пiдхiд — це спрямова-
нiсть навчального процесу на формування i розвиток ключових i пред-
метних компетентностей особистостi, якi потребує кожна людина для
особистої реалiзацiї та розвитку, i якi здатнi забезпечити життєвий
успiх молодi у суспiльствi.

Одним iз засобiв реалiзацiї компетентнiсного пiдходу є запроваджен-
ня наскрiзних змiстових лiнiй. Наскрiзнi змiстовi лiнiї є значимими
надпредметними темами, якi сприяють формуванню в учнiв уявлень
про суспiльство та розвивають здатнiсть застосовувати вже отриманi
знання у нестандартних ситуацiях.

У навчальних програмах з нiмецької мови, як i з iнших навчальних
предметiв було виокремлено чотири наскрiзнi змiстовi лiнiї, а саме
«Екологiчна безпека та сталий розвиток», «Громадянська вiдповiдаль-
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нiсть», «Здоров’я та безпека», та «Пiдприємливiсть та фiнансова
грамотнiсть». Кожна з цих наскрiзних змiстових лiнiй має свою мету,
завдання та способи реалiзацiї. Ефективнiсть обов’язкових результатiв
навчання, окреслених у межах кожної наскрiзної змiстової лiнiї, зале-
жить не лише вiд її змiсту, а також вiд використання на уроках
нiмецької мови форм i методiв навчання (проектнi роботи, iгри, iнсце-
нiзацiї, моделювання, фiзкультхвилинки, дискусiї, ситуацiйнi завдання).
Наскрiзнi змiстовi лiнiї сприяють формуванню цiннiсних i свiтогляд-
них орiєнтацiй учнiв, що визначають їх поведiнку в рiзних життєвих
ситуацiях.
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Постановка проблеми. В Українi вiдбувається бурхливий
процес розвитку сучасної української школи. Мiняються програми
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з лiтератури, з’являються новi автори та художнi твори. Учителю
лiтератури у цьому складному процесi мають допомагати специфiчнi
особливостi лiтератури як мистецтва слова, а саме її морально-етична
сутнiсть та естетична природа. Лiтература, безсумнiвно, має свiй
пiзнавальний, розвиваючий вплив та виховує учнiв. Таким чином, роль
лiтератури, а особливо вивчення бiографiї письменника значно зростає.

Коли ми кажемо про виховний вплив лiтератури на учня, ми маємо
на увазi рiзнi гранi виховного процесу: моральнi, етичнi, естетичнi,
громадянськi тощо. Складна проблема формування морально-етичних
якостей учнiв особливо актуальна в наш час. Тому необхiднiсть
привертати увагу до моральної позицiї письменника, його поглядiв на
суспiльство, людину, мистецтво є об’єктивною i важливою. Духовний
свiт письменника, який учень пiзнає через вивчення його бiографiї та
творчого шляху, може стати для нього взiрцем або, навпаки, навчити
не робити в життi помилок.

Нарештi, саме особа митця є системотворчим фактором, який
об’єднує рiзнi складники художнього твору в єдине цiле.

Як було зазначено, вивчення бiографiї письменника у шкiльному
курсi лiтератури є важливою i актуальною проблемою сьогодення.
«Необхiднiсть розгляду бiографiї письменника сприймається вчителями-
практиками майже як методична аксiома, без нього вони зазвичай
не переходять до вивчення творiв письменникiв. I якби хтось зараз
висунув тезу про можливiсть вивчення лiтератури взагалi без розгляду
бiографiчних вiдомостей про письменникiв, то, швидше за все, вiн
викликав би на себе вогонь критики» [2, с. 2].

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Проблема вивчення
бiографiї та творчого шляху письменника в школi була предметом
дослiдження вчених В.М.Дробота, I. Є.Каплан, Є.Пасiчника, Б.Степа-
нишина; методистiв О.Демчик, С.Кравчук, Л.Овдiйчук, С.Привало-
вої, яким належать розробки вивчення життєвого та творчого шляху
письменника.

Мета статтi — теоретично обґрунтувати умови морально-етичного
розвитку учнiв у процесi вивчення бiографiї письменника на уроках
лiтератури.

Виклад основного матерiалу. В сучаснiй методицi ведуться
жвавi дискусiї навколо того, що є найбiльш важливим: виховнi чи
дидактичнi завдання розгляду бiографiї. Деякi методисти схиляються
в бiк дидактики, тобто бiльше уваги придiляють не виховному, а нав-
чальному, дидактичному аспектовi такого вивчення. Ю. I.Ковбасенко
наполягає на тому, щоб дидактична функцiя розгляду бiографiї пись-
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менника збiгалася з виховною, що часто й буває на практицi, адже
їх диференцiацiя є суто умовною i застосовується перш за все задля
зручностi наукового розгляду: учнi свiдомо або пiдсвiдомо, прямо
чи опосередковано сприймають якiсь особистiснi риси, свiтовiдчуття,
погляди письменника тощо. Попри те, що питома вага виховного
спрямування урокiв лiтератури, як було зазначено вище, зараз
дещо поступилася спрямуванню дидактичному, виховний потенцiал
вивчення предмета залишається надзвичайно високим: навряд чи в
циклi шкiльних дисциплiн знайдуться предмети, виховна спроможнiсть
яких дорiвнялася б йому. «Якими ще засобами вчитель може збагатити
школярiв духовними надбаннями людства i водночас уберегти їх вiд
усього негативу, як не засобами художнього слова, вистражданого пiд
час духовного поступу всього людства» [2, с. 4].

Таким чином, роздiляти виховний та дидактичний аспекти вивчення
бiографiї письменника на уроках лiтератури є недоцiльним.

Намагатися аналiзувати лiтературний твiр без розгляду життєвого
та творчого шляху письменника як з наукової, так i з методичної точки
зору недоречно, тому, що бiографiя — це важливий фоновий матерiал
для розумiння творчостi, її знання допомагає учням поглибитися
в лiтературний твiр i зрозумiти авторську позицiю. Б.Степанишин
наголошує, що «висококвалiфiкований вдумливий читач може пiзнати
особистiсть письменника — його свiтогляд, мораль, уподобання,
характер, вдачу, ставлення до природи i суспiльства та iншi гранi
з самих його творiв» [3, с. 179]. Однак учень iще не має досвiду
читання художнiх творiв, тому для нього потрiбне спецiальне вивчення
бiографiї письменника, що i пропонує державна програма з лiтератури.

Треба зазначити, що у сучаснiй науцi змiст категорiї «моральностi»
недостатньо з’ясований. Проблема морально-етичного розвитку роз-
глядається в фiлософськiй, психологiчнiй, педагогiчнiй лiтературi.
Науковi погляди на мораль, етику, моральнiсть можна знайти в
роботах вiдомих фiлософiв: Демокрита, Епiкура, Е.Канта, В. Гегеля,
Ж.-П.Сартра та iнших; психологiв: В.Чудновського, Т.Снегирьової,
Л. Виготського, Л.Анциферової, О. Реан, О.Славської, Д.Фельдштейна
та iнших; педагогiв: К.Ушинського, В.Сухомлинського, Г.Ващенко
тощо.

Доктор психологiчних наук, директор iнституту проблем виховання
I.Д.Бех визначає чотири фундаментальнi рiвнi морально-духовного
зростання людини.

1. Базовий (субстанцiйний) рiвень розкриває першопричину мораль-
но-духовного зростання, якою виступає емоцiйне переживання
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як спонукальна клiтинка морально-духовної свiдомостi та
самосвiдомостi.

2. Структурний рiвень визначає єднiсть емоцiй i рiзного роду
предметностi (змiстовностi). На цьому рiвнi можливий зв’язок
емоцiйних переживань iз гуманiстичними цiнностями суспiльства
i перетворення їх внаслiдок цього на власнi морально-духовнi
надбання особистостi.

3. Темпоральний рiвень утверджує лiнiйнiсть та циклiчнiсть
морально-духовного розвитку особистостi. Показником даного
розвитку виступає вчинок, йому має бути властиве лiнiйне
розгортання i циклiчне функцiонування, тобто закрiплення i
рiзноманiтних мiжособистiсних ситуацiях.

4. Особистiсний рiвень розкриває прогресивнi змiни морально-
духовних актiв за допомогою включення рефлексiї (мислення,
спрямованого на мотивацiю вчинку) та волi суб’єкта. На цьому
рiвнi особистiсть дiє вiльно i морально вiдповiдально [1, с. 3].

Виходячи з наукової класифiкацiї рiвнiв морально-духовного
зростання особистостi, було розроблено критерiї оцiнювання рiвня
морально-етичного розвитку учнiв в процесi вивчення життєвого та
творчого шляху письменника.

Низький рiвень. Учень мало знає про бiографiю письменника, її
значення для розумiння творчостi митця, не виявляє зацiкавленостi
проблемою. Характеризується вiдсутнiстю моральних цiнностей,
вiдсутнiстю мотивацiї до проникнення у власний внутрiшнiй свiт,
неадекватнiстю самооцiнки, слабкiстю власного «я», тривожнiстю.

Середнiй рiвень. Учень намагається знати бiографiю митця, розу-
мiти її значення для аналiзу творчостi, хоча особистого зацiкавлення
цими питаннями не виявляє. Характеризується невисоким рiвнем сфор-
мованостi моральних якостей, середнiм рiвнем сформованостi мораль-
но-етичної вiдповiдальностi, самовпевненiстю, що iнодi граничить з
упертiстю, вiдсутнiстю моральної iнтуїцiї.

Достатнiй рiвень. Учень знає загальнi вiдомостi з бiографiї митця,
розумiє значення бiографiї для аналiзу творчостi. Характеризується
достатнiм рiвнем морально-етичної рефлексiї (здатнiстю до швидкого
розумiння моральних i аморальних аспектiв поведiнки), гнучкiстю
мислення, достатнiм рiвнем сформованостi морально-етичної вiдповi-
дальностi.

Високий рiвень. Учень цiкавиться духовним свiтом митця, його
творчiстю, має високий рiвень умiнь i навичок роботи з бiографiєю
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письменника, використовує знання бiографiї пiд час аналiзу творчостi.
Характеризується сформованiстю морально-етичної вiдповiдальностi,
високою рефлективнiстю, сформованими морально-етичними цiннос-
тями, високою нормативнiстю поведiнки, високим рiвнем спiвчуття.
Учень дає моральну оцiнку оточуючим явищам i вчинкам, має моральну
iнтуїцiю.

Обсяг i структура бiографiчних вiдомостей про письменника доко-
рiнно вiдрiзняються на пропедевтичному (5–7 класи) i систематичному
(7–12 класи) етапах навчання. Передовсiм, потрiбно враховувати
психолого-вiковi особливостi школярiв. На пропедевтичному етапi
використовується бiографiчна довiдка, або лаконiчна бiографiчна
розповiдь. На систематичному ж етапi навчання життєвий i творчий
шлях письменника розглядається в органiчному взаємозв’язку.

В якостi прикладу наведенi фрагменти урокiв з морально-етичного
розвитку учнiв у процесi вивчення життєвого та творчого шляху
Дж.Байрона у 9 класi, якi сприяють вирiшенню важливих проблем
загального та лiтературного розвитку учнiв, а саме: стимулюють iнтерес
до урокiв вивчення бiографiї митця та його творiв загалом; створюють
умови для морально-етичного розвитку учнiв; виховують культуру
спiлкування.

Морально-етичний розвиток учнiв у процесi вивчення
життєвого та творчого шляху Джорджа Байрона у 9 класi

Тема уроку Тип уроку Форми вивчення
життєвого та творчого

шляху митця

Показники
морально-
етичного
розвитку

Життєвий шлях
лорда Байрона
i його лiричний
свiт.
Чужий я в цьо-
му свiтi лжi. . .
Дж.Байрон

Урок вивчення
бiографiї.
Урок-
презентацiя

• Виразне читання
вчителем вiрша «Хотiв би
жити знов у горах. . . »
• Навчальна гра «Заочна
мандрiвка»:
монологи Байрона у рiзнi
перiоди його життя:
Монолог 1. Дж.Байрон у
дитинствi.
Монолог 2. Дж.Байрон i
його освiта.
Монолог 3. Подорожi
Байрона.

Морально-
етичнi
цiнностi
(компонент,
що синтезує
свiтогляд,
iнтереси й
iдеали учня)
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Монолог 4. Байрон —
член парламенту.
Монолог 5. Дж.Байрон в
емiграцiї.
• Робота з портретом
роботи Е.Делакруа.
• Прослуховування
фрагменту симфонiї №3
А.Буша.
• Проблемне запитання:
«Що є предметом
оспiвування поета?»

«Свiтова
скорбота» та
втеча вiд свiту в
лiрицi Байрона.

Урок аналiзу
лiрики.
Комбiнований
урок

• Робота з картками, де
написанi 5–6 опорних
слiв за вивченою
бiографiєю Байрона
i треба вiдтворити
почуте i прочитане за
пiдручником.
• Проблемна бесiда
«Що в життi Байрона
сприяло розвитку
його романтичного
свiтогляду?»
• Знайомство з
рефератами:
1. «“Схiднi поеми” —
своєрiдне художнє
узагальнення
байронiвських вражень
вiд подорожей країнами
Середземно-мор’я».
2. «Українська тема в
творчостi Байрона».
• Складання таблицi-
характеристики
«Лiричний герой
Байрона».
• Виразне читання
учнями.

Морально-
етична
рефлексiя
(базовий
механiзм
самосвiдомо-
стi)

«Паломництво
Чайльд-

Урок аналiзу
художнього

• Емоцiйне слово вчителя
(поема «Паломництво

Морально-
етична
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Гарольда»,
пiсня 1-а.
Образ Чайльд-
Гарольда
як втiлення
байронiчного
героя.

твору Чайльд-Гарольда» та
життя Дж.Байрона в
перiод емiграцiї).
• Епiстолярна спадщина
(лист до Д.Меррея вiд
5 вересня 1811 р.).
• Робота над епiграфом.
• Повiдомлення групи
учнiв, що працювали
над 1-ю пiснею (настрої
Чайльд-Гарольда).
• Бесiда за запитаннями
вчителя.
• Коментоване читання
уривкiв iз 1-ї пiснi.

рефлексiя;
морально-
етичнi
цiнностi;
альтруїстичнi
почуття;
емоцiйна
складова
(чуйнiсть,
гiднiсть,
обов’язок)

«Паломництво
Чайльд-
Гарольда»,
пiсня 2-а.
Поетичне
новаторство
творiв
Дж.Байрона
Служiння
добру —
найшляхетнiша
путь,
Тож бийся за
волю повсюди
Дж.Байрон

Урок аналiзу
художнього
твору

• Коментоване читання
уривкiв iз 2-ї пiснi.
• Бесiда за запитаннями
вчителя.
• Робота з епiграфом
(як епiграф до поеми
увиразнює рiзницю
мiж автором i Чайльд-
Гарольдом?)
• Виразне читання вiрша
сучасного українського
поета I. Гнатюка «Байрон»
(див. хрестоматiю
Л.Ф.Мiрошниченко,
Ж.В.Клименко).
• Постановка проблемного
запитання: «Чи вдалося
поетовi — нашому
сучаснику у своєму
вiршi передати складнiсть
долi Байрона, духовнi
шукання, що вiдбилися в
його творчостi?»

Морально-
етична
рефлексiя;
морально-
етичнi
цiнностi;
альтруїстичнi
почуття;
моральна
iнтуїцiя

Висновки. Таким чином, потреба вивчення бiографiї письменника
не викликає жодних заперечень з боку науковцiв, методистiв, учителiв-
практикiв, i цей аспект вiдображено в усiх чинних програмах iз зару-
бiжної лiтератури. Проте своєї належної розробленостi та системностi
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методика вивчення бiографiї письменника в школi ще не набула: бракує
вiдповiдних методичних рекомендацiй, немає чiтких критерiїв добору
бiографiчних матерiалiв, принципи i прийоми викладання бiографiї
потребують подальшого уточнення.

Психологи доводять, що пiд час навчального процесу учнi стом-
люються не стiльки вiд обсягу й складностi матерiалу, який вивчається,
скiльки вiд одноманiтностi його викладання. Тому пошук нових форм i
прийомiв навчання для учителя-словесника — не самоцiль, а практична
необхiднiсть. Пошук має стати системою.

Прийоми та форми вивчення бiографiї письменника наступнi:
лекцiя вчителя проблемного характеру (супроводжується питаннями
до класу, рефератами учнiв, постановкою моральних та етичних
проблем тощо); бесiда про життя письменника, пiд час якої працюють
учнi (доповiдi, реферати, повiдомлення тощо); живий, емоцiйний
нарис; есе, новела, якi супроводжуються цитуванням уривкiв iз творiв,
автобiографiчних джерел; заочна екскурсiя; створення лiтературних
карт i маршрутiв письменника з використанням краєзнавчих матерiалiв;
використання рiзноманiтних форм наочностi; використання технiчних
засобiв навчання (фiльми, навчальнi кiнофiльми, дiапозитиви, записи
виступiв майстрiв художнього читання); написання творiв за бiографiєю
письменника, проведення вiкторин тощо.
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Сулiк О.А. Проблема реалiй в соцiокультурной компетенцiї.
У статтi автор розглядає проблему реалiй у вивченнi iноземної мови,
основнi типи та причини виникнення реалiй у мовi та складностi, якi
виникають через них у процесi навчання. Вивчає шляхи їх вирiшення через
розвиток соцiокультурної компетенцiї у учнiв на уроках.

Ключовi слова: реалiї, мова, соцiокультурна компетенцiя.

Сулик А.А. Проблема реалий в социокультурной компетенции.
В этой статье автор рассматривает проблему реалий в процессе обучения
иностранных языков, основные типы и причины возникновения реалий в
языке и сложности, которые возникают через них в процессе обучения.
Изучает пути их решения через развития социокультурной компетенции у
учеников на уроках.

Ключевые слова: реалии, язык, социокультурная
компетенция.

Sulik О.A. Problem of realities in socio-cultural competence.
In this article the author considers the problem of realities in the study of a
foreign language, the main types and causes of realities in the language and the
difficulties that arise due to them in the learning process. Studies the ways to
solve them through the development of socio-cultural competence in students
in the classroom.

Key words: realities, language, sociocultural competence.

У мовознавствi, соцiологiї ми неодноразово чули, що собою пред-
ставляє мова i як вона виникла. I начебто зрозумiти основну функцiю
мови i її мету не вимагає вiд нас великих зусиль. Але чи так само легко
для нас визначити, що в собi несе мова в результатi її iсторичного
та культурного формування? Чи так само вона залишається лише
знаковою системою? Чи вивчаючи мови ми беремо i у себе щось окрiм
знакiв?

Мова — це єдина, цiлiсна, складна система знакiв: фонем (звукiв),
морфем (частин слова), слiв, речень, яка служить для називання
предметiв, явищ об’єктивної дiйсностi та понять, є засобом спiлкування,
обмiну думками i формування думок.

©О.А.Сулiк
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Мова — явище фiзичне, фiзiологiчне, антропологiчне, суспiльне.
Умова його iснування — людське суспiльство. Мова — засiб спiлкування,
мислетворення, iнтелектуального та естетичного освоєння свiту, нагро-
мадження i збереження людського досвiду, а також умова подальшого
поступу усього людства [2, с. 27].

Визначення природи мови можна поставити в один ряд з
вiчними фiлософськими питаннями пiзнання природи, Бога, людини.
Однозначно одне, мова iснує разом з людиною i пiзнання свiту, себе
неможливо без використання знакової системи. Але якої саме? Мов
багато. Томас Гоббс стверджував, що мова необхiдна для соцiалiзацiї
людини: «Без здатностi людей до мови, у людей не було б нi держави,
нi суспiльства, нi договору, нi миру так само, як немає мови у левiв,
ведмедiв i вовкiв». Отже i суспiльства без мови не iснує. Це жива
система знакiв, яка постiйно змiнюється i яку ми повиннi весь час
перевiряти щоб розумiти один одного [7].

Але як зазначив iнший нiмецький фiлософ Вiльгельм фон
Гумбольдт: «The interdependence of word and idea shows clearly that
languages are not actually means of representing a truth already known,
but rather of discovering the previously unknown. Their diversity is
not one of sounds and signs, but a diversity of world perspectives».
(Взаємозалежнiсть слова та iдеї наочно показує, що мови насправдi
не є способом представлення вже вiдомої iстини, а скорiше для
виявлення ранiше невiдомої. Їх рiзноманiтнiсть — це не один iз
звукiв i знакiв, а рiзноманiтнiсть свiтових перспектив) [8]. За цим
ми можемо розумiти, що мова бiльше нiж людина, i бiльше нiж саме
суспiльство, хоча i не може iснувати поза цими явищами — мова, одна
мова — представляє собою одне цiле свiтобачення певної культури яка
накопичувалася вiд самого її зародження. Пiд таким девiзом вивчення
мови завжди буде вимагати «впитувати» не лише систему знакiв, а й
ту свiдомiсть яка була вкладена в неї.

Не менш цiкавим буде продивитись еволюцiю диференцiацiй мови в
iсторiї науки [8].

Погляди на мову: лiнгвiстичний аспект
Аристотель:
X Мова представляє собою систему знакiв (звукосполучень), якi

визначають речi та вiдношення мiж ними, тобто як сферу особливих
предметiв — звукiв, слiв, знакiв. Мова — знак речей.

X Мова вивчається як предмет, який природно але й органiчно
пов’язаний з людиною, явище, як унiверсальна знакова система, яка
несе предметно-логiчний змiст [6, с. 10].
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Гоббс:
X Мова — це засiб соцiалiзацiї людини. «Без здатностi людей до

мови, у людей не було б нi держави, нi суспiльства, нi договору, нi миру
так само, як немає мови у левiв, ведмедiв i вовкiв».

X Розумова дiяльнiсть реалiзується завдяки мовi, що вважається
формою iснування мислення [5].

Гумбольдт:
X Мова є виявленням духу народу.
X Мова — матерiально-духовна енергетична система, органiчного,

природного цiлого, яке не можна розчленувати на механiчно поєднанi
частини.

X Мова — складний синтез внутрiшньої та зовнiшньої мови.
X Мова й духовнi сили розвивають не окремо одне вiд одного i

не послiдовно одне за одним, а є виявленням внутрiшньо єдиного i
нерозривного процесу мислення.

X Мова є нiбито зовнiшнiм виявленням духу народiв: мова народу —
це його дух i дух народу — це його мова [11, с. 232].

Сюсмiльха:
X Перша мова була створеною не людиною, а виключно Богом.
Гердер:
X Свiдомiсть це якiсть людини, а мова її витвiр.
X Мова виражає колективний досвiд групи.
X Мова є найвищим даром для людини, який керує всiма iншими

людськими здатностями, включаючи розум.
X Можна i потрiбно дивитись на iнструментарiй мови як на кермо,

що керує нашим розумом, на мову — як на небесну iскру, яка запалює
нашi чуття i думки.

X Мова робить людину вершиною творiння [5].
Потебня:
X Мова виступає єдино властивим для кожного народу способом

сприймати й осмислювати свiт.
X Людина розвивається завдяки впливовi мови на її свiдомiсть.
X Без мови думки не iснує.
X Немає мови й нарiччя, якi б не були здатнi стати знаряддям

необмежено рiзноманiтної й глибокої думки.
Соссюр:
X Мова є система, яка пiдкоряється лише своєму власному порядку.
X Мова є система знакiв, яка виражає поняття [7].



202 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 2

Протиставлення рiзноманiтних теорiй про мову дає нам можливiсть
побачити той яскравий спектр розвитку мови вiдносно людини. Як
ми вже можемо побачити, вона для нас ключове поняття при пiзнаннi
свiту i не iснує поза людиною, як i людина без неї. А iдея «мова
сукупнiсть культурних iдей певного народу», пiдводить нас до мети
нашої статтi — соцiокультурної компетенцiї та кола феноменiв, без
яких вона не можлива: мова, особистiсть, суспiльство, культура та
пiзнання i до проблеми реалiй,(коли всi зазначенi вище феномени
мають рiзне значення в рiзних країнах та культурах). Ученi, якi активно
займалися вивченням даних феноменiв ми добре знаємо як за кордоном,
так i в Українi: В.С.Виноградов, Г.Д.Томахiн, С.Флорiн, С.Влахов,
Ю.В.Ткаченко та багато iнших.

Соцiокультурна компетенцiя — знання культурних особливостей
носiїв мови, їх звичок, традицiй, норм поведiнки й етикету та вмiння
розумiти комунiкативну поведiнку носiїв iноземної мови й адекватно
використовувати набутi знання у процесi спiлкування, залишаючись
при цьому носiєм iншої культури [1].

Соцiокультурну компетенцiю вченi розглядають як складову кому-
нiкативної, тiсно взаємопов’язаної з такими компонентами структури,
як соцiальна та загальнокультурна. Соцiальна складова — це готовнiсть
учнiв до адаптацiї в соцiумi, у якому перебувають студенти, i яку умовно
можна охарактеризувати такими поняттями, як держава, рiдний край,
сiм’я, школа, громадськi мiсця [10]. Загальнокультурна складова соцiо-
культурної компетентностi студента передбачає володiння знаннями
про особливостi української нацiональної культури, звичаї, традицiї,
свята i використання цих знань у мовленнєвiй практицi, вживання у
власному мовленнi найбiльш вiдомих малих фольклорних форм; сфор-
мованiсть морально-етичних якостей.

Найскладнiшим для вiтчизняних науковцiв та викладачiв, це знайти
правильний пiдхiд до подачi учням нового знання про культуру та тра-
дицiї країни мову яку вони вивчають. Проблема по-перше, полягає у
складностi пояснення того, що можна зрозумiти лише при безпосеред-
ньому контактi з ним (традицiйнi свята, страви та iн.). А по-друге, при
наявностi своїх усталених знань про свої традицiї, важко навчитися
буди гнучким мiж двома рiзними поняттями. Прикладом можемо взя-
ти релiгiю, коли араб, який сповiдує мусульманство, вивчає англiйську
мову, i йому розповiдають про англiканську церкву, про католикiв. Чи
легко буде йому зрозумiти що це таке i як це впливає на мову? Навiть
коли i розбереться в цьому добре на це пiде якийсь час. Чи, наприклад,
нiмецький фiлософ Мартiн Хайдеггер, який ввiв такий термiн як
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«Dasein» — суще. Вiн писав роботи так, що їх важко перекладати i
сам сенс слова закладений в багатствi нiмецької мови: Dasein = das
sein = це є буття. I при цьому мав на увазi саме суще яке знаходиться
у буттi i є самим буттi [7].

У кiнцi 90-их росiйський учений Г.Д.Томахiн описував с своїх
роботах проблему реалiй, приклад яких ви тiльки що i побачили. Автор
визначає реалiї, як компоненти культури, якi притаманнi тiльки певнiй
культурi та народу [12, с. 5]: предмети матерiальної культури, факти
iсторiї, державних iнститутiв, iмена нацiональних та фольклорних
героїв, мiфологiчних iстот та багато iншого.

За своєю природою реалiя складне i багатогранне явище, яке
поєднує в собi матерiальне, мовне, граматичне та лексичне поняття. У
фiлологiчних дисциплiнах явище реалiї розглядають з двох точок зору:

• реалiя — предмет, явище чи поняття, притаманне для культури
народу та країни, яке не зустрiчається в iнших народiв;

• реалiя — лексична одиниця, яка позначає цей унiкальний предмет
чи явище (це може бути також словосполучення, наприклад,
фразеологiзми, прислiв’я, приказки, в складi яких наявнi
реалiї) [11].

Бiльш того при протиставленнi мов та культур можна виокремити
розходження означуваних (iнореалiй) та позначаючих (iноформи).
Розходження перших ми можемо побачити в наступних випадках:

1. Реалiя притаманна лише одному мовному колективу, в iнших же
вона вiдсутня (der Reichstag (нiм), Yellow Pages).

2. Реалiя присутня в обох мовних колективах, але в одному з них
вона не виокремлюється (cloverleaf автодорожня розв’язка у формi
клевера);

3. У рiзних суспiльствах схожi функцiї вiдбуваються завдяки
рiзним реалiям (функцiональна схожiсть рiзних реалiй) (hot dog —
пирiжок).

4. Схожi реалiї функцiонально рiзна (cuckoo’s call — кукування
зозулi — в народних повiр’ях американцiв пророкує, скiльки
рокiв залишилося дiвчинi до весiлля, у росiян — скiльки рокiв
залишилося жити) [12, с. 6].

Стверджується, що «в реалiях найбiльше проявляється близькiсть
мiж мовою та культурою: виникнення нових реалiй в матерiальному
та духовному життi суспiльства приводить до виникнення реалiй у
мовi» [12]. I на вiдмiну вiд iнших слiв, реалiї мають предметний змiст —
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характеризують певний народ або вiдрiзок часу. Вiдповiдно реалiї
мають нацiональний (Alcatraz — Алькатраз (у минулому тюрма на
островi Алькатраз поблизу Сан-Франциско), FreedomTrail — «маршрут
свободи» (туристичний маршрут по центральнiй частинi м.Бостона
з оглядом iсторичних пам’яток пов’язаних з боротьбою пiвнiчно-
американських колонiй за незалежнiсть)) або iсторичний колорит
(hippie — хiпi (молодi люди, якi заперечували мораль та умовностi
сучасного буржуазного суспiльства i висловлювала свiй протест в
екстравагантним одягом та поведiнкою), beatnik, beatgeneration —
бiтнiки (стомлене, розбите поколiння 50–60-их рр. у США).

У лiнгвiстицi iснує декiлька усталених класифiкацiй реалiй,
схарактеризуємо двi з них.

В.С.Виноградов у роботi «Введение в переводоведение (общие и
лексические вопросы)» [3, с. 79] виокремлює такi види реалiй:

1. Побутовi реалiї (житло, одяг, їжа, види працi, грошовi знаки,
музичнi iнструменти, народнi свята).

2. Етнографiчнi та мiфологiчнi реалiї.

3. Реалiї природного свiту (тварини, рослини, ландшафт).

4. Реалiї державного ладу i суспiльного життя (актуальнi та
iсторичнi).

5. Ономастичнi реалiї — антропонiми (iмена, прiзвища вiдомих
особистостей, якi потребують коментарiв), топонiми, iмена
лiтературних героїв iнших творiв, назви музеїв.

6. Асоцiативнi реалiї — вегетативнi символи, анiмалiстичнi символи,
колiрна символiка, фольклорнi, iсторичнi та лiтературно-
книжковi алюзiї, мовнi алюзiї. Дана класифiкацiя слiв-реалiй
представляється досить повною, вона охоплює багато сторiн
життя нацiональної спiльноти [3, с. 80].

За класифiкацiєю С.Влахова та С.Флорiна, пропонується зовсiм
iнший пiдхiд:

1. Географiчнi реалiї: назви об’єктiв фiзичної географiї (в україн-
ськiй мовi: полонина; в нiмецькiй: die Hallig, pl. Die Halligen —
група проживання острiвцiв в Пiвнiчному морi [4, с. 63].

2. Етнографiчнi реалiї (поняття, що належать побуту i культури
народу):

• етнiчнi поняття: укр. козак; der Wolgadeutsche (нiмець
Поволжя);
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• побутовi: укр. вишиванка, плахта; нiм.: das Dirndkleid,
Tirolhut; укр. галушки, борщ; нiм.: Mettwurst — копчена
ковбаса з нежирного м’яса;

• мiри i грошовi одиницi: укр. — гривня, копiйка; нiм. —der
Groschen, Schilling, Gulden, die Marke; укр. — метр, десятина;
нiм. — der Morgen — земельна мiра, der Zentner — 50 кг;

• архiтектурнi: укр. мазанка; нiм. Das Fachwerk (das
Fachwerkhaus);

• найменування понять мистецтва i культури, фольклорнi
реалiї: укр. — гопак, мотанка, Котигорошко; нiм. — der Troll,
der Kobalt — гном, домовик, Heinzelmännchen — домовик.

3. Суспiльно-полiтичнi реалiї: титули i звання: в укр. — князь; в
нiм. — der Herzog, der Kaiser, der Junker; вiйськовi реалiї: в укр. —
сiчовi стрiльцi; в нiм. — die Bundeswehr, Wehrmacht — збройнi сили
фашистської Нiмеччини; адмiнiстративно-територiальнi одиницi:
в укр. — губернiя, область, район; в нiм. — das Bundesland, der
Bezirk, die Markgenossenschaft [4, с. 64].

Отже, ми вже з прикладiв можемо побачити наскiльки реалiї прони-
зують мову та культуру країни. Вивчаючи iноземну мову i намагаючись
її осягнути не тiльки на паперi, але й в побутi, вiльно спiлкуватися
нею — ми не як не можемо пройти мимо, чи оставити реалiї на само-
опрацювання. А навiть навпаки, саме пояснюючи щось нове з життя
iноземцiв, розповiдаючи iсторiї «як казки» про далекий свiт вчитель
може надихати до вивчення цiєї мови. Наприклад, читаючи з дiтьми
про Easter (Пасху) не можна сказати, що британцi вiдмiчають Пасху як
i ми. Нi. Це зовсiм iнше. Куди краще використовувати нове i незнайоме
як мотивацiю — розкажiть цiлу iсторiю про чарiвних кроликiв та
шоколаднi яйця, пограйте з дитячою уявою, покажiть мiнi-мультфiльм
про цих героїв (бажано англiйською). Для найвмотивованiших можна
дати завдання намалювати English Easter, як дiти її побачили i
зрозумiли. А розказуючи про Вiкторiанську епоху узагалi безлiч
варiантiв: розповiсти бiографiю видатної людини, сильної жiнки —
королеви Вiкторiї, передати стиль життя за її часiв через слайд шоу,
розповiсти про манери при дворi або красу нарядiв 19-го столiття.
Формування соцiокультурної компетенцiї у учнiв буде максимально
ефективно на будь-якому уроцi для дiтей будь-якого вiку, якщо вчитель
зможе яскраво i наочно продемонструвати життя реалiй в культурi та
iсторiї народу.
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Изучение мифов в школьном курсе предоставляет возможности
современному ученику проследить с помощью анализа текста и
образной системы произведения основные идеи и понятия, являющиеся
фундаментом мировоззрения народов разных поколений. В статье
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Shcherbak S.V., Lucenko L. I. Artistic transformation of mythological
images (based on the study of myths “Berehynia”, “Dazhbog” by
students of 5th grade).
The study of myths in the school year allows the modern student to follow
the analysis of the text and image system of the work of the basic ideas
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and concepts that are the foundation of the worldview of peoples of different
generations. The article considers the ways of studying myths in the school
year, means and methods of depicting the main images of the work.

Key words: mythology, mythology of the Ukrainian people,
mythological consciousness, gods, spirits, supernatural forces,
symbols, methods of study.

Постановка проблеми. Проблема вивчення мiфологiї у шкiльно-
му курсi української лiтератури є засобом формування в учнiв нацiо-
нальної самосвiдомостi, високої духовної культури i сучасних свiтог-
лядних орiєнтирiв.

Аналiз дослiджень i публiкацiй з даної теми засвiдчує, що у
сучасному лiтературознавствi та методицi викладання шкiльного курсу
«Українська лiтература» найважливiшим для фахiвцiв є аналiз наукових
дослiджень, у яких дослiджуються твори усної народної творчостi, а
саме мiфи, з точки зору художньої трансформацiї мiфологiчних образiв.
В.Шевчук зазначає: «. . . коли хочемо збудувати у свiтi власний дiм,
ми повиннi знати, як його будували до нас предки нашi. Коли хочемо
бути розумними, ми повиннi знати, як думали до нас. Коли хочемо
зрозумiти свiт i себе у ньому, ми повиннi знати, як його розумiли
до нас. Це речi аксiомнi, але їх треба повторювати, бо самостiйно
бур’ян росте, а не культурна рослина, i сама по собi поширюється
глухiсть, а не розум. Розум нам треба культивувати, поєднувати
до розуму предкiв, а недомисля їхнє бачити й пробачати. Це i буде
запорукою нашого просування у часi» [7, с. 15].

Мета статтi: формування у школярiв нацiональної свiдомостi
у процесi прочитання мiфу, усвiдомлення важливостi прочитаного
матерiалу, здатнiсть учня до саморозвитку та самоаналiзу.

Виклад основного матерiалу. На думку вiтчизняних вчених
«фольклористика як наука дедалi бiльше актуалiзується, адже фольк-
лор як визначальна складова традицiйної культури, мови й свiтогля-
ду — унiверсальний засiб вираження ментальностi, важливий чинник
формування нацiональної самосвiдомостi, формування духовного
свiту особистостi, її морально-естетичного розвитку, психологiчної
самодостатностi й комфорту. Вивчення фольклору потребує не
лише врахування теоретичних здобуткiв учених попередникiв, але
й синтезу професiйних знань i навичок методологiчних пiдходiв,
коли йдеться про сутнiснi характеристики явищ специфiчної форми
суспiльної свiдомостi, яка унiверсально, можна сказати, тотально
охоплює багатовiковий шлях формування людини як соцiальної та
культурної iстоти i є дiяльним виявом тяглостi, неперервностi,
самобутностi духовного буття в рiзноманiтних середовищах» [9, с. 5].
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Мiфологiю українського народу, систему богiв дослiджували видатнi
фольклористи, етнографи: М.Костомаров, М.Сумцов, Г.Булашев,
А.Веселовський, В.Шевчук, Л.Дунаєвська та iн. Джерельною базою їх
дослiджень були народнi твори, що давали змогу вивчати, порiвнювати
комплекс уявлень українського народу протягом столiть.

Мiфологiя як сукупнiсть оповiдей однiєї культурно-iсторичної
традицiї, як особлива форма свiтосприймання, як наукова дисциплiна
про мiфи й мiфологiчнi системи є у колi дослiдницьких iнтересiв
сучасних учених та науковцiв: М.Дмитренка, В. Завадської, Г.Лозко,
Я.Музиченка, С.Плачинди, Є.Подольської, В.Скляренка, В.Сядро,
О.Таланчук, О.Шалак, А.Шуклiнової та iн. [5, с. 89].

Слiд наголосити, що сучаснi лiтературознавцi активно i багатоас-
пектно дослiджують мiфопоетичну сферу. Аналiзуючи працi методис-
тiв, помiчаємо, що вони мало уваги придiляють цiй проблемi, хоча,
зазначає Ю.Сидоренко, у шкiльному курсi лiтератури вивчаються
твори з мiфологiчною складовою. Саме тому вона говорить про необ-
хiднiсть засвоєння теоретичних понять iз мiфологiї [4]. Аналiзуючи
програму з «української лiтератури» для 5–9 класiв, яка базується на
вимогах Державного стандарту базової i повної загальної середньої
освiти, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд
23.11.2011 р. №1392, iдеях Концепцiї «Нова українська школа»
зазначено, що курс української лiтератури в 5 класах структуровано
за такими взаємопов’язаними тематично-проблемними блоками: «Свiт
фантазiї, мудростi», «Iсторичне минуле нашого народу», «Рiдна
Україна. Свiт природи» [5, с. 3, 11].

Аналiз пiдручника Л.Т.Коваленко «Українська лiтература» для
учнiв 5 класiв (2018 р.) засвiдчив, що автори у першому роздiлi
прагнуть перенести учнiв у свiт фантазiй та мудростi шляхом вивчення
мiфiв. У пiдручнику методично грамотно висвiтлюється зазначена
проблема: спочатку подається тлумачення поняття «усна народна
поетична творчiсть», «фольклор» [2, с. 10]. Л.Т.Коваленко прагне
показати маленьким сучасним учням алгоритм виникнення мiфiв,
пояснюючи це тим, що «нашi пращури не могли пояснити багатьох
явищ природи» [2, с. 11]. Уводиться термiн: «мiф — це розповiдь про
богiв, духiв, героїв, надприроднi сили, якi брали участь у створеннi
свiту» [2, с. 11]. Пояснюється, що персонажами давньоукраїнських
мiфiв є боги, тому наступним кроком вивчення учнями мiфу є авторська
вiдбiрка малюнкiв богiв iз коротким поясненням: Сварог — бог неба
i небесного вогню, батько сонця; Дажбог — син Сварога, «божество
сонця. Податель добра й багатства, божество достатку. Опiкун людей,



210 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 2

громади й народу»; Перун (Стрибог) — бог дощу, грому i блискавки);
Велес — покровитель скотарства та поезiї; Берегиня — богиня добра й
захисту вiд усiлякого лиха; Чорнобог — бог темряви, ночi, зими, холоду,
сну; Мара (Марена) — донька Чорнобога, богинi темної ночi, страшних
сновидiнь, привидiв, хвороб, смертi [2, с. 12].

На нашу думку, такого короткого пояснення для сучасного учня
недостатньо. Слiд звернутися до сучасного наукового дослiдження —
енциклопедiї «Українська мiфологiя», укладеної В.Войтовичем. У
нiй науковець бiльш детально подає тлумачення богiв, наприклад:
«Берегиня — це богиня добра, захисту людини, оселi, малих дiтей
вiд хвороб та iнших злих сил. Берегиня — оберiг непорушної вiрностi
подружжя. Символом Берегинi є родинне багаття, в якому людина
знаходить мир, спокiй, любов i високу мораль» [1, с. 25].

Для ознайомлення школярiв iз первiсними уявленнями давнiх
предкiв про свiтобудову у пiдручнику Л.Т.Коваленко запропоновано
два мiфи: «Берегиня», «Дажбог» [2, с. 13–16].

Аналiзуючи мiф «Берегиня», зазначимо, що у текстi є згадки про
богиню Берегиню, богiв Сварога, Чорнобога, Бiлобога. Зауважимо,
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українським мiфам властива надзвичайна природнiсть, пов’язанiсть iз
хлiборобським або пастушим побутом наших предкiв. Бiльшiсть богiв
у вiруваннях наших пращурiв сприймалися позитивними персонажами.
Українцi перш за все хлiбороби, бо живуть на землi. Коли вперше
зумiли використати зерно чи спекти смачну хлiбину — важко знайти
початок, але у цьому мiфi бачимо припущення нашого народу стосовно
вирощування зерна, печення хлiбу, виготовлення ткацького верстату,
шиттю одягу, будiвлi хат. Саме бог Сварог у мiфi пригощав людей
хлiбом, якi покуштувавши його смак вирiшили самi навчитися його
пекти: «Хочемо й ми пiч мати та хлiб пекти» [2, с. 13]. I Сварог був
дуже цим задоволений. Крiм того, вiн «Спочатку кутини будуйте,
виходьте з печер та бурдеїв. Годi скнiти в темрявi та холодi. Час
жити у свiтлiй хатi» [2, с. 13]. Вчинки бога Сварог можна аналiзувати
через символiку двох кольорiв: бiлого та чорного. Вiн наголошував, що
люди перебувають у темрявi, i треба щось змiнювати. Берегиня навчила
людей ткати полотно: «Ось вам, люди, ходити в диких шкурах. Треба
ткати бiле, м’яке полотно та ходити в бiлiй одяганцi, як лiчить
дiтям Бiлобога» [2, с. 11]. Змiна побуту, навколишнього середовища —
це покращення для людей, радiсть, це символiзує бiлий колiр: «Сварог
вже навчає людей кутини бiлi ставити, печi мурувати. . . А Берегиня
хоче вдягати людей в бiле полотно, аби вiдлякувати моє чорне вiйсько,
що боїться усього свiтлого» [2, с. 13]. Протягом усього змiсту у творi
вiдбувається боротьба мiж чорним i бiлим. I на змiну бiлому кольору
насувається чорний — у вчинках Чорнобога, Мари, якi «стали нутрощi
свої спорожняти. . . вродилося цiле стадо ящерiв. . . чорних панцирних
потвор» [2, с. 13].

Мiфологiчнi сюжети яскраво забарвленi родинним побутом, тодi їх
виразниками стають такi персонажi: батько-господар, мати-господиня,
їхнi сини й дочки, худоба i поля.

Вивчаючи особливостi української мiфологiї як невiд’ємної частини
рiдної i свiтової культур, забезпечуємо формування загальнокультурної
компетентностi школярiв. Крiм того, знання української мiфологiї
стають пiдґрунтям для розумiння особливостей творiв жанру фентезi,
їх вiдмiнностей вiд творiв наукової фантастики, що сприяє формуванню
i читацької культури. Саме у боротьбi двох сил проявляється людська
фантазiя. Мiф, як i казка, має добро i зло.

У мiфу наявнi мiстичнi, сакральнi предмети, що часто мають iдейне
навантаження, символiзують досвiд i мудрiсть не одного поколiння
людей. Акцентуючи увагу школяра на сакральних речах, а саме
кольорах чорному та бiлому, ми спонукаємо учнiв дослiджувати
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нацiональну культуру нашого народу, уявляти хiд розгортання подiй:
«. . . з неї вийшла Берегиня. Вся в яскраво-бiлому вбраннi, з червоними,
вишитими на бiлому полотнi «стрiлами Перуна» та «соколами».
Богиня здiйняла догори руки — i . . . чорне вiйсько враз зупинилося,
нiби заворожене бiлою красою» [2, с. 13].

Аналiзуючи мiф «Дажбог», можемо прослiдкувати одну iз
закономiрностей змалювання образу бога, а саме показ родинних
стосункiв. Наприклад, «син великого Сварога, славетний Дажбог-
Сонце, пiсля батька довгi роки владарював над богами, людьми i
над усiм свiтом. Вiн був родоначальником русiв-українцiв, першим
їх князем i незмiнним покровителем». У мiфi змальовано його
зовнiшнiсть: «. . .мав мужнє, широке, схоже на сонячне колесо
обличчя, русяву бороду i пiдстрижене волосся. У правiй руцi вiн
завжди тримав величезний турячий рiг з вином, а лiва торкалася
рукiв’я довгого меча, що висiв на поясi», «. . . гаптований золотом
плащ, . . . на шиї блищала золота гривна» [2, с. 13]. Нашi пращури
зображують позитивним Дажбога: «. . . ступав по землi, то пiд ним
западався ґрунт», «. . . кожну з’яву Дажбога урочисто оповiщав своїм
спiвом пiвень», «. . . давав усiм i всьому життєвi сили. . . вiн був
джерелом багатства й благополуччя кожної родини», «. . . подарував
українцям сонячний календар i навчив по ньому правильно лiчити
лiта i розрiзняти пори року» [2, с. 16–17].

Дажбог, за визначенням В.Войтовича, це перш за все «бог свiтла i
Сонця» [1, с. 124], а сонце, за спостереженнями наших пращурiв, може
бути добрим (кожного ранку сходити на небi i дарувати нам новий день
та нове життя, давати любов та щастя i надiю на життя), а також може
бути iншим, злим. Прикладом цього може бути твiр «Слово о полку
Iгоревiм», де показане затемнення сонця, яке передвiщає трагедiю.

Для закрiплення змiсту творiв автор пiдручника пропонує
пофантазувати та передбачити розгортання подiй. Цiкавими та
корисними є рубрики: «помiркуй над прочитаним», «будь уважним
до слова», «твої лiтературнi проекти», «лiтература в колi мистецтв»,
якi допомагають у спiлкуваннi вчитель — учень бiльш поглиблено
проаналiзувати твiр. Також для бiльш детального аналiзу та перевiрки
знань можна використати такi форми робiт, як-от: робота за картками,
тестовi завдання. Наприклад:

Картка №1
1. Пофантазуйте, що б ви робили, якби були Берегинею (5–7

речень).
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2. Кому з героїв мiфiв належать такi слова: «Хочемо й ми пiч
мати та хлiб пекти»? (Людям)

Картка №2
1. Пофантазуйте, що б ви робили, якби були Сварогом (5–7 речень).
2. Кому з героїв мiфiв належать такi слова: «Ось пiду я вiд коша

до коша показувати, як ставити хатину, як пiч мурувати, як жорна
тесати»? (Сварог)

Тестове опитування
1. Чим пригощав Сварог людей?
А Квасом; Б хлiбом; В солодощами; Г м’ясом.
2. Чого люди хотiли навчитися у Сварога?
А Ставити кутини; Б робити зброю;
В читати та писати; Г доглядати за худобою.
3. Нащо Берегиня хотiла навчити людей ткати полотно?
А Щоб вони не мерзли взимку;
Б щоб вони були вправними в цьому ремеслi;
В щоб вони ходили у бiлiй одежi, як личить дiтям Бiлобога;
Г доглядати за худобою.
4. Хто змушував землю трястись i гойдатися вночi?
А Бiлобог; Б Чорнобог; В Сварог; Г Берегиня.
5. Що зробили Чорнобог i Мара, щоб перешкодити намiрам Сварога

та Берегинi?
А Наслали на землю вiчну темряву; Б знищили усiх людей;
В створили вiйсько ящерiв; Г подарували людям чорний одяг.
6. Хто змiг зупинити потворне вiйсько Чорнобога?
А Берегиня; Б Сварожицi; В нiхто; Г Бiлобог.
7. Чому Берегиню почали зображувати на рушниках?
А На згадку про тi часи; Б для краси;
В для захисту; Г згiдно з законом.
8. Яким уявляли обличчя Дажбога?
А Подiбним до сонячного кола; Б подiбним птаху;
В подiбним леву; Г подiбним вирiю.
9. Як називали себе давнi українцi?
А Дажбожими внуками; Б синами Дажбога;
В послiдовниками культу Дажбога; Г захисниками дажбожими.
Отже, проаналiзувавши українськi мiфи «Берегиня», «Дажбог»,

зазначимо, що нашi пращури вiрили, що населений богами, духами
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й iншими iстотами свiт iснує разом зi свiтом людини. Боги багато
допомагають людям, уважаючи себе їх захисниками.

Завдяки змiсту мiфу учнi визначають його характернi ознаки:
iдейно-сюжетна змiстовнiсть, тематична багатобарвнiсть та розмаїття,
язичницький свiтогляд, використання епiчної форми викладу подiй,
розкриття образу бога вiдбувається завдяки народному уявленню та
свiтобаченню того чи iншого образу Бога. Український народ перевагу
надає змалюванню образу бога через портрет чи портретнi деталi,
зображення одягу, вчинкiв богiв, що свiдчить про їх позитивне чи
негативне ставлення.
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Постановка проблемы. Одним iз прiоритетних напрямкiв
розвитку освiти, визначених «Державною нацiональною програмою
«Освiта» («Україна XXI столiття»)» є «вiдбiр i структурування
навчально-виховного матерiалу на засадах диференцiацiї та iнтеграцiї,
забезпечення альтернативних можливостей для одержання освiти
вiдповiдно до iндивiдуальних потреб та здiбностей» [2]. Виходячи iз
цього, завдання сучасного вчителя iноземної мови насамперед полягає
у пошуку шляхiв розподiлу навчального матерiалу у такий спосiб,
щоб кожен учень незалежно вiд можливостей та здiбностей отримав
максимальну користь вiд заняття та оволодiв необхiдною iнформацiєю.
Отже, величезного значення набуває впровадження у сучасну шкiльну
практику викладання iноземної мови диференцiйованого навчання.

Аналiз останнiх дослiджень i публiкацiй. Питання диферен-
цiйованого навчання розглядали такi педагоги, як Б.Блум, О. Гладка,
С.Дражниця, О.Дражниця, М.Енгльхарт, Д.Кратвол, Е.Мiллiс,
О.Наливайко, К.Томлiнсон, Е.Ферст, Н.Флемiнг, У.Хiл тощо, якi
вказують на нагальну необхiднiсть впровадження диференцiйованого
пiдходу до навчання сучасних школярiв. Попри те, що у методицi
викладання iноземних мов висвiтлено чимало аспектiв впровадження
диференцiйованого навчання на рiзних етапах, у рiзних типах навчаль-
них закладiв, проблема диференцiацiї процесу навчання iноземної
мови у середнiй школi не була об’єктом спецiального дослiдження i
донинi не отримала належного теоретичного обґрунтування.

Мета дослiдження полягає у запропонуваннi методичних
рекомендацiй з упровадження диференцiйованого навчання у процес
викладання iноземної мови.

Виклад основного матерiалу. У сучасному свiтi роль освiти
незаперечна, але у зв’язку iз тим, що наразi великого значення набуває
iндивiдуальний пiдхiд до учнiв, розвиток їхнього критичного мислення,
слiдування за їхнiми нахилами та здiбностями, диференцiйоване
навчання є як нiколи актуальним.

Головна iдея диференцiйованого пiдходу — впровадити такий пiдхiд
та переконатись, що всi учнi одного колективу засвоїли найнеобхiднiшi
знання та навички. Вчитель повинен використовувати рiзнi методи
навчання, щоб допомогти учням опанувати їх [6].

Актуальнiсть проблеми зумовлена тим, що диференцiйований
процес навчання — це широке використання рiзних форм, методiв
навчання й органiзацiї навчальної дiяльностi на основi результатiв
психолого-педагогiчної дiагностики навчальних можливостей, схиль-
ностей, здiбностей учнiв. Використання цих форм i методiв, одним з
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яких є рiвнева диференцiацiя, що ґрунтується на iндивiдуальних особ-
ливостях учнiв, створює сприятливi умови для розвитку особистостi в
особистiсно-орiєнтованому освiтньому процесi.

Згiдно К.Томлiнсона, вчителi можуть диференцiювати навчання
за чотирма параметрами: 1) змiстом, 2) процесом, 3) продуктом
та 4) середовищем навчання. Ця модифiкацiя передбачає розумiння
викладачем студентських потреб — готовностi, iнтересiв учнiв та
профiлю навчання [8].

Диференцiацiя на уроках iноземної мови впливає на всi складовi
процесу навчання, але основнi змiни включають: практику (подання
iнструкцiй), процес (план уроку), продукт (робота, яку учнi повиннi
виконати), змiст (матерiали, з якими учнi мають вчитися), оцiнювання
(спосiб, яким вчитель визначає успiшнiсть учнiв) та групування
(влаштування учнiв у класi) [7].

Варто також зазначити важливiсть таксономiї Блума (Bloom’s
Taxonomy — корисної i перевiреної часом моделi для вивчення та
диференцiацiї рiвнiв навчальних завдань та дискусiйних питань з
усiх предметiв. Це уможливлює вчителю дивитись на iнструктаж
через призму завдання. Таксономiя Блума включає шiсть рiвнiв (вiд
найнижчого до найвищого): Знання, Розумiння, Застосування, Аналiз,
Синтез, Оцiнка [5].

Залежно вiд указаних мотивацiйних позицiй диференцiацiя
навчання подiляється на рiвневу i профiльну. Рiвнева диференцiацiя —
це диференцiацiя за здiбностями та успiшнiстю в навчаннi, а
профiльна — за нахилами та iнтересами [2, с. 110].

Дуже важливо завжди мати на увазi, що у будь-якому учнiвському
колективi завжди будуть дiти, якi швидко засвоюють матерiал, та тi,
кому потрiбно бiльше часу та зусиль, щоб оволодiти певними знаннями
та навичками. Особливо цього потребують учнi зi зниженою здатнiстю
до навчання, адже їм важче засвоювати матерiал та швидко переходити
вiд однiєї теми або роду заняття до iншого. Але в той же час такий
пiдхiд допомагає давати знання учням iз бiльш високим ступенем
засвоювання знань.

Необхiдно пам’ятати, що навчальний матерiал на рiзних ступенях
навчання в одному й тому ж класi може бути засвоєний по-рiзному:
деякi учнi засвоюють лексику через добре розвинену механiчну пам’ять,
в iнших — бiльш розвинене слухове сприйняття.

У кожний вiковий перiод в учнiв формуються певнi особливостi,
зокрема психологiчнi, властивi тiй чи тiй соцiальнiй групi. Незважаючи
на один й той самий вiк, учнi все одно вiдрiзняються один вiд одного
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деякими здiбностями та особливостями, розвитком як фiзичним, так i
духовним, адже у кожного є свої власнi iнтереси, захоплення, схильнiсть
до окремих дисциплiн, видiв роботи та завдань. Отже, ми отримуємо
клас, що складається з учнiв рiзного рiвня пiдготовки, знань, успiшностi,
з iндивiдуальними особливостями уваги та пам’ятi i ставленням до
рiзних предметiв, що теж є досить важливим [3].

Варто також зауважити, що саме у цьому вiцi в учнiв середньої
ланки школи починається вибiркове ставлення до предметiв, форму-
ються власнi погляди та думка про тi чи тi речi. Учнi готовi виражати
цю думку, якщо їх вмотивовувати. Основна особливiсть розумової
дiяльностi учня середньої школи — здатнiсть до абстрактного мислення.
Також розвивається мовлення учнiв та його зв’язнiсть, тому важливо
вiдповiдально пiдiйти до цих змiн i правильно розвивати умiння та
навички учнiв.

Урахування вiдмiнностей сприяє особистiсному розвитку учнiв i
вiдповiдає сутностi i цiлям загального та середнього рiвнiв освiти.

Опанування учнями знань, умiнь, навичок та необхiдного програм-
ного мiнiмуму — мета диференцiйованого пiдходу до учнiв на рiзних
етапах навчання.

Постiйне дотримання на всiх етапах навчального процесу «єдностi
вимог» до всiх учнiв без урахування особливостей їхнього iндивiду-
ально-психологiчного розвитку призупиняє їхнє нормальне навчання,
стає причиною вiдсутностi навчальних iнтересiв [10].

Пiд час проведення урокiв iноземної мови вчителевi, безумовно,
треба враховувати багато факторiв та особливостей дiтей, що були
описанi вище. Але ще один аспект застосування диференцiйованого
навчання — визначення стилю навчання учнiв, який у кожного свiй.

Модель стилiв навчання VAK (Visual, Auditory, Kinesthetic) була
розроблена психологами ще у 1920-тi роки з метою класифiкувати
найпоширенiшi способи навчання людей. Вiдповiдно до моделi, бiль-
шiсть iз нас вважає за краще вчитися одним iз трьох способiв: вiзуаль-
ним, аудiальним чи кiнестетичним [11].

У дослiдженнях НiлаД.Флемiнга та КолiнаЕ.Мiллiса було запро-
поновано VARK-модель навчання, що включала ще один стиль —
Reading/Writing (Читання/Письмо). Цi рiзнi стилi навчання були ви-
значенi пiсля тисяч годин аудиторного спостереження. Автори також
створили супровiдну анкету для викладачiв, щоб допомогти учням
визначити та зрозумiти власнi схильностi до навчання [10].

Вiзуальний стиль (Visual) вiдзначається наданням переваги учнем
читанню текстiв, нiж слуханню; використанню таблиць та схем для



220 Актуальнi питання фiлологiї та методики. 2020. Вип. 3 (15) ч. 2

розумiння iдей та концепцiй; необхiднiстю бачити iнформацiю на дошцi.
Також таким студентам важливо мати вчителя у полi зору, вони можуть
задавати багато питань для уточнення певного поняття.

Для того, щоб якомога ефективнiше залучити учнiв з перевагою
вiзуального стилю, вчитель може використовувати рiзноманiтнi схеми,
малюнки; органiзовувати iнформацiю, використовуючи кольори, свої
записи, таблицi та схеми, наводити приклади питань.

Аудiальний (Auditory). Учнi, якi схильнi до цього стилю навчання,
як правило, поглинають iнформацiю краще, коли предмет пiдсилений
звуком [9]. Найкраще вони навчаються слухаючи; добре засвоюють
матерiал iз вiдео; дотримуються словесних iнструкцiй краще, нiж
письмових; схильнi постiйно говорити, розмовляти iз самими собою; не
можуть працювати, якщо навколо дуже багато шуму.

Оскiльки таким студентам iнодi важко мовчати тривалий перiод
часу, необхiдно залучати своїх слухачiв до роботи, наприклад, попро-
сивши їх повторити новi поняття. Важливо залучати їх до групових
дискусiй. Дуже корисним iнструментом взаємодiї iз слухачами є
перегляд вiдео та використання музики чи аудiозаписiв [9].

Кiнестетичнi (Kinesthetic) або «тактильнi» учнi навчаються у кон-
тактi iз предметами навколишнього свiту. Їм подобається потрапляти у
центр подiй, граючи ролi або використовуючи руки, щоб торкатися та
обробляти, для розумiння поняття чи iдей [7].

Iноземна мова — найважчий предмет для кiнестетикiв. Як i багато
iнших типiв учнiв, «кiнестетичнi студенти» мають вигоду вiд викорис-
тання флеш-карток.

Поповнення словникового запасу може бути важким для цих учнiв,
проте важливо з’єднати їх або дати їм працювати в парах, роздавати
аркушi iз новими ЛО i пропонувати учням складати речення, викорис-
товуючи слова з аркуша. Вчителi можуть доручити учням записати
свої приклади речень, а потiм пiднести їх до дошки та записати, щоб
усi побачили. Ця демонстрацiя дозволяє дiтям рухатися i взаємодiяти
один з одним, створюючи позитивне стимулювання [12].

Через свою активну природу кiнестетикам найскладнiше досягти
успiху у звичайних умовах [10]. Найкраще такi учнi навчаються за допо-
могою iгор, проектiв; з використанням практичних засобiв навчання;
через вiдповiдi пiд час уроку на написанi на дошцi запитання.

Проте варто зазначити, що в учнiв не може привалювати тiльки
один стиль. Зазвичай, їх декiлька. Деякi науковцi погоджуються iз
цим, стверджуючи, наприклад, що немає зв’язку мiж схильнiстю до
стилiв навчання (зорового чи слухового) та їх ефективнiстю у тестах
на розумiння тексту чи аудiювання.
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Пiдсумовуючи все вище згадане, зазначимо, що специфiка диферен-
цiйованого навчання у середнiй школi полягає в тому, що матерiали
та проблеми, що будуть поставати на уроках iноземної мови перед
учнями, мають сформувати та пiдготувати їх до подальшого життя.
Важливим моментом є те, що здатнiсть учнiв до вивчення iноземної
мови рiзна, тому вчителю необхiдно придiлити увагу як слабким учням,
так i учням iз середнiм та високим рiвнями, що зумовило необхiднiсть
надання методичних рекомендацiй.

На основi обробки теоретичного матерiалу, розроблено наступнi
методичнi рекомендацiї щодо впровадження диференцiйованого пiдходу
на уроках iноземної мови у середнiй школi:

• для ефективного впровадження пiдходу диференцiацiї, вчитель
має використовувати VAK/VARK-модель, щоб матерiал якнайкраще
вiдповiдав стилю навчання кожного учня;

• використовувати таксономiю Блума, адже її використання
передбачає формулювання пiзнавальних завдань, якi забезпечують
досягнення навчальних результатiв рiзного рiвня та розвиток
критичного мислення;

• потрiбно впроваджувати диференцiйоване навчання за чотирма
параметрами: за змiстом, процесом, продуктом та середовищем нав-
чання; такiй модифiкацiї передує вивчення i врахування викладачем
учнiвських (студентських) потреб — готовностi, iнтересiв учнiв та
профiлю навчання;

• домашнє завдання теж обов’язково має бути розподiлене
вiдповiдно до рiвня учнiв. Наприклад, учнi високого рiвня можуть
пiдготувати проект, де вони б помiркували над певними проблемами та
їх вирiшенням, учнi середнього рiвня можуть написати твiр, а слабким
учням треба вивчити новий лексичний матерiал.

Висновки i перспективи подальших пошукiв. Отже, на
сучасному етапi розвитку методичної науки диференцiйоване
навчання займає важливе мiсце, адже вкрай необхiдно враховувати
iндивiдуальнi здiбностi та особливостi учнiв для навчання iноземної
мови. Впровадження диференцiйованого навчання iноземної мови у
середнiй школi необхiдне, адже в учнiв середньої школи з’являється
вибiркове ставлення до предметiв, формуються власнi погляди, i вони
готовi висловлювати свою думку, якщо їх вмотивовувати. Для розвитку
критичного мислення учнiв треба знайти пiдхiд до кожного з них,
використовуючи VARK-модель та таксономiю Блума. Перспективним
вбачається розгляд особливостей диференцiйованого навчання у
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старшiй школi, а також в умовах унiверситету, що дає змогу придiляти
увагу iндивiдуальним особливостям та здiбностям учня або студента
на всiх етапах навчання.
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