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Химинець В.В.

У роботі показано, що сучасна післядип-
ломна педагогічна освіта, здійснюючи підви-
щення кваліфікації освітян, основне завдання
вбачає у створенні інноваційного середовища
в регіоні, значну увагу приділяє питанням пе-
ребудови стереотипів діяльності і мислення
педагогів, заміні негативних настанов та
шаблонів, запровадження сучасних інновацій-
них підходів до процесу учіння і виховання.

Вступ

Сучасна освіта повинна готувати люди-
ну, котра здатна жити в надзвичайно

глобалізованому і динамічно змінному світі,
сприймати його змінність як суттєву складову
власного способу життя. Глобалізація, транс-
формаційні процеси та неперервна інформа-
ційна змінність обумовлюють включення лю-
дини в дуже складну систему суспільних взає-
мовідносин, вимагають від неї здатності до не-
стандартних і швидких рішень [3, 4]. Саме тому
основна увага у педагогічних колективах має
приділятися питанням подолання консерва-
тизму в підходах до навчально-виховної діяль-
ності й існуючих стереотипів педагогічної праці
та процесу мислення в учасників процесу на-
вчання і виховання. Тільки інноваційна за своєю
сутністю освіта може виховати людину, яка
живе за сучасними законами глобалізації, є
всебічно розвиненою, самостійною, самодос-
татньою особистістю, яка керується в житті
власними знаннями і переконаннями [1, 2].

Усе це вимагає глибокого наукового осмис-
лення змісту, організаційних форм і методів
діяльності сучасних освітніх закладів і насампе-

ред їх основи – професійної діяльності вчите-
ля. Головним завданням освітньої політики дер-
жави є створення такої системи освіти, яка б:

а) соціально, ментально і культурно відтво-
рювала потреби суспільства і держави;

б) органічно вписувалася в міжнародну си-
стему освіти, відображаючи її загальнолюдські
потреби та інтереси;

в) формувала всебічно розвинену та соці-
ально зрілу особистість.

Сучасна освіта разом із засвоєнням базо-
вих знань має навчити того, хто вчиться, са-
мостійно оволодівати новими знаннями та спо-
нукати особистість до навчання впродовж всьо-
го життя. Суспільна потреба спонукає сучас-
ну освіту, вчителів та педагогів-науковців до
пошуку нових педагогічних ідей і технологій, до
поширення і запровадження передового педа-
гогічного досвіду.

Завдання післядипломної
педагогічної освіти

Роль післядипломної освіти як самостійної
ланки освітнього психолого-педагогічного про-
цесу особливо зросла в умовах ринкових транс-
формацій українського суспільства. Зумовле-
но це тим, що державі в перехідний період
потрібні висококваліфіковані, високоосвічені
(фахові та загальні компетенції) кадри для всіх
ланок народногосподарського комплексу. Кож-
на людина в такій ситуації прагне до самоак-
туалізації і самореалізації, а отже, вона не
може обійтися без самовдосконалення, непе-
рервного підвищення кваліфікації, або ж отри-
мання додаткової освіти. Суспільству, в цьо-
му контексті, потрібні вчителі, які б сприйняли
ринкові умови, адаптувалися до них і працю-
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вали на рівні вимог часу. Саме тому сучасна
система післядипломної освіти педагогічних
кадрів має грунтуватися на концепції неперер-
вної освіти, яка прийнята за стратегічну в цив-
ілізованих країнах світу. Принцип «освіта
упродовж всього життя» для вкрай урбанізо-
ваного суспільства набуває з кожним роком все
більшого практичного звучання. Крім того,
інформаційний вибух ставить післядипломну
освіту на особливе місце в системі неперерв-
ної освіти. Це пов’язано з тим, що професійна
діяльність освітян ґрунтується на уже сфор-
мованих світогляді, структурах мислення, сте-
реотипах дій, набутих у соціальному і особис-
тому житті, які пораз негативно впливають на
їхню інноваційну освітню діяльність. Тому ос-
новну роль підвищення кваліфікації слід відво-
дити перебудові стереотипів діяльності і мис-
лення педагогів, заміні негативних настанов та
шаблонів, запровадження сучасних підходів до
процесу учіння і виховання [6, 8].

Наголошуючи на особливій ролі вчителя як
носія нових знань, ретранслятора створеної
попередніми поколіннями інформації, вихова-
теля демократичних ідеалів громадянського
суспільства, слід орієнтувати післядипломну
освіту у русло людино-центриської парадигми
і гуманістично-громадянської спрямованості
навчально-виховного процесу. Зумовлено це
насамперед тим, що нинішня система освіти
гранично раціоналізована і вербалізована і, як
наслідок, із неї вихолощено ефектно-емоційну
і позараз гуманістичну складові процесу на-
вчання. Форми, методи, зміст освіти, зберіга-
ючи традиційні для індустріального суспільства
цілі, способи і засоби реалізації, суперечать
новим тенденціям, зорієнтованим на гумані-
стичні цілі громадянського суспільства. Це
призводить до формування професійно ком-
петентного, але позараз бездуховного індиві-
да.

Національна Доктрина розвитку освіти Ук-
раїни у ХХІ столітті серед основних задач ре-
формування освіти окремо виділяє створення
умов для запровадження в навчально-вихов-
ний процес сучасних педагогічних технологій і
науково-методичних досягнень. Зрозуміло, що
створення чіткої і керованої системи запровад-
ження інноваційних технологій у навчально-
виховний процес є незмінною умовою досяг-
нення світових освітянських стандартів та вис-
хідного соціально-економічного розвитку краї-
ни [7]. Варто підкреслити і той факт, що сус-
пільство довірило педагогічному процесу ви-

ховувати молоде покоління та готувати спе-
ціалістів для завтрашнього дня, тому ця сис-
тема має бути відкритою для інновацій, кри-
тичного сприйняття нових техніко-технологіч-
них і гуманітарних досягнень, і в той же час
вона має вміти створювати свої власні ново-
утворення і має мати всі умови для запровад-
ження їх в педагогічну практику.

Головних шляхів удосконалення педагогіч-
ної системи два: інтенсивний і екстенсивний.
Інтенсивний шлях передбачає розвиток педа-
гогічної системи за рахунок внутрішніх зусиль
та резервів. Екстенсивний ґрунтується на за-
лученні додаткових зовнішніх інвестицій,
впливів та потужностей: нових засобів, облад-
нання, інноваційних організаційних та змісто-
вих методів і технологій, капіталовкладень
тощо. Можливості інтенсивного розвитку педа-
гогічної системи вважаються вичерпаними: за
тисячоліття існування освіти вже все випробу-
валося, окрім, можливо, найновіших технічних
засобів та змінених відповідно до них педаго-
гічних технологій. Найчастіше об’єктами сучас-
них інновацій виявляються «вічні» педагогічні
негаразди:

- підвищення мотивації та якості навчаль-
но-виховної діяльності;

- збільшення обсягу матеріалу, що вивчаєть-
ся на уроці;

- прискорення темпів навчання;
- уникнення нераціональних витрат часу

тощо.
Якщо під таким кутом зору подивитися на

інноваційні нововведення, то виявиться, що
жодних істотно нових ідей вони не містять.
Здебільшого немає і нових «рецептів» вирі-
шення старих проблем. Дійсно інноваційними
можемо визнати лише ті ідеї, що ґрунтуються
на новому знанні про процеси людського роз-
витку і пропонують невипробувані раніше
підходи до вирішення педагогічних проблем,
конкретні практичні технології отримання ви-
соких результатів [7].

У цих умовах особливого значення набува-
ють нові підходи до управління сучасною ос-
вітою з урахуванням гуманоцентричної пара-
дигми освіти і виявляються вони в наступному:

- умінні створювати інноваційне середови-
ще в регіоні;

- розвитку нових ідей та організаційних
структур в управлінні освітою;

- створенні оптимальних умов для неперер-
вного підвищення професійної майстерності
вчителів;
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- створенні відповідної матеріально-тех-
нічної бази в освітніх закладах регіону.

Головною метою інститутів післядипломної
освіти слід вважати формування готовності
вчителя і керівника школи до діяльності у рам-
ках діючого законодавства в умовах освітньої
ситуації у регіоні, яка постійно змінюється й
залежить від динаміки соціально-політичних,
економічних і культурних процесів. Реалізація
цього змісту змінює загальний напрям розвит-
ку майстерності педагогічних кадрів - від со-
ціальної технології до персонал-технології, від
об'єкта технологічного впливу до його суб'єкта,
підпорядковує педагогічну й управлінську
діяльність принципові моделювання, реаль-
ним засобом реалізації якого стає розвиваль-
ний організаційно-діяльнісний підхід. Саме в
цьому контексті набувають нового звучання
інноваційні технології та інтерактивні методи
організації навчально-виховного процесу, на-
вчання і виховання, якими сучасний учитель
має володіти досконало [5, 7].

Для досягнення цього навчально-виховний
процес у системі підвищення кваліфікації має
орієнтуватися на створення інноваційного се-
редовища в регіоні та базуватися на об'єктив-
но існуючих загальних положеннях і принци-
пах:

- духовні засади, в основі яких закладено
поняття про гармонійне співіснування суспіль-
ства і розумно збудованого світу. Згідно з цим
положенням освіта покликана формувати си-
стему суспільних ідеалів, які скеровують жит-
тєтворчий процес у відповідності з законами
розвитку навколишнього світу;

- гуманістичний і демократичний принцип,
який передбачає розвиток здібностей, творчої
потенції, волі особистості в ім'я життєздійснен-
ня;

- комунікативний принцип, що спрямований
на розуміння себе і свого місця у глобалізова-
ному суспільстві і вкрай урбанізованому при-
родному середовищі;

- принцип системного аналізу власної на-
вчально-пізнавальної діяльності, або самооц-
інки, який, враховуючи право вчителя обирати
еталон індивідуального розвитку і становлен-
ня особистості як професіонала, спонукає його
до рефлексії, аналізу проміжкових результатів
діяльності. Цей принцип націлює вчителя дія-
ти за узвичаєною схемою самостійного мис-
лення; обмірковувати зміст власної діяльності;
виявляти конкретні проблеми; визначати труд-
нощі; формулювати гіпотезу їх подолання, зна-

ходити розв'язок проблеми або її частин, фор-
мулювати висновки.

Післядипломну освіту необхідно концепту-
ально орієнтувати на реалізацію ціннісно-
культурологічної парадигми, відповідно до якої
вчитель не виконавець, а творець навчально-
виховного процесу. Для самовтілення, зокре-
ма, в якості організатора творчого процесу
вчителеві потрібно бути обізнаним із сучасни-
ми педагогічними концепціями, досягненнями
педагогічної теорії і практики, відчувати акту-
альне звучання в інноваціях та особистої ак-
тивності.

Ще одним важливим компонентом навчаль-
ного процесу є його зміст. Зміст зумовлений
цілями і завданнями підвищення кваліфікації.
Специфічність змісту у системі підвищення
кваліфікації у порівнянні з іншими ланками ос-
віти в тому, що при підвищенні кваліфікації про-
відною метою є не тільки осмислене засвоєн-
ня слухачами навчальної інформації, але й
розвиток у них професійних умінь і навичок,
обмін передовим досвідом, оперативне засто-
сування отриманих знань у своїй практичній
діяльності.

У цьому контексті важливим є компетент-
нісний підхід до змісту післядипломної освіти.
Під поняттям «компетентнісний підхід» розу-
міють спрямованість освітнього процесу на
формування та розвиток ключових (базових,
основних) і предметних компетентностей осо-
бистості. Компетентнісний підхід скеровує ос-
віту на формування цілого набору компетент-
ностей (знань, умінь, навичок, ставлень тощо),
котрими мають оволодіти учні під час навчан-
ня в школі [8]. Традиційна система освіти ак-
центувала основні зусилля на набуті знань,
умінь і навичок, що догматично абсолютизу-
вало знання і формувало знаннєвий підхід до
навчання. Основна увага при цьому фокусуєть-
ся на самих знаннях, а те, для чого вони
потрібні, залишається поза увагою. Компетен-
тнісний підхід переміщує акценти з процесу
накопичення нормативно визначених знань,
умінь і навичок у площину формування й роз-
витку в учнів здатності практично діяти і твор-
чо застосовувати набуті знання і досвід у різних
ситуаціях. Це вимагає від учителя змістити
акценти у своїй навчально-виховній діяльності
з інформаційної до організаційно-управлінсь-
кої площини. У першому випадку учитель
відігравав роль «ретранслятора знань», а в
другому – організатора освітньої діяльності.
Тільки від учителя залежить яка інформація і
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в яких обсягах подається, як подається і для
чого вона потрібна.

Такі підходи до організації навчально-вихов-
ного процесу в системі післядипломної освіти
створять необхідну основу для якісного вдос-
коналення організації і змісту науково-методич-
ної роботи, підвищення кваліфікації освітянсь-
ких кадрів, реалізації концепції розвивального
навчання в системі розбудови і стратегічного
розвитку національної школи у сучасних соці-
ально-економічних умовах та створять умови
для прискореного входження України до євро-
пейської спільноти.

Інноваційне освітнє середовище
в регіоні

У самому загальному випадку під іннова-
цією розуміють впровадження нових ідей, тех-
нологій у виробництво, управління галуззю,
підприємством; в іншому аспекті інновація - це
нововведення, яке ще не достатньо пошире-
не в суспільній діяльності та на виробництві.
Інновацією також вважається кінцевий резуль-
тат впровадження науково-технічного або
іншого результату. Без сумніву, нове застосу-
вання наукових, культурних, технічних та тех-
нологічних знань, які забезпечують соціально-
економічний, політичний, управлінський успіх,
також завжди є інновацією. В такому аспекті
інноваційність виступає як інтегрована харак-
теристика (загальна позитивна властивість)
розвитку людства, як першочергова суспільна
потреба, яка вимагає постійної до себе уваги,
як з боку суспільства, так і окремо взятої осо-
бистості та, насамперед, освітньої галузі.

Інновації, таким чином, є невід’ємною час-
тиною освітньо-педагогічної теорії і практики,
оскільки саме за допомогою інновацій освіта
робить поступальний крок вперед. Найважли-
віше полягає у тому, що інновація - не тільки
нововведення але й здатність до нового мис-
лення, до переосмислення існуючих теорій,
зміни та уточнення загально визнаних істин,
правил та норм поведінки в науці, освіті, ви-
робництві, політиці, культурі тощо. Ніякого но-
вовведення не відбудеться, якщо процес мис-
лення особи, суспільства не стає інновацій-
ним.

В умовах, коли інформація стає основним
ресурсом розвитку, слід усвідомлювати, що
зміна основ культури, цінностей, мислення
людини стають неминучими, людство відхо-
дить від традиційних парадигм мислення і ви-
робляє нові традиції, звички, форми спілкуван-
ня тощо. Сучасна людина опинилася в новій

соціокультурній реальності, суттєвою характе-
ристикою якої є орієнтація на інновацію, на
інноваційне мислення та інноваційний розви-
ток.

Інноваційна освіта, як й інші суспільні
інституції, що претендують на інноваційність,
повинна виходити з розуміння нової людини,
із системи її нових цінностей. Варто передовсім
наголосити, що соціальна система постіндус-
тріального суспільства, як і будь-якого іншого,
є непросто середовище, в якому існують, фун-
кціонують та засвоюються результати діяль-
ності людини. Для продуктивного поступу по-
стіндустріального суспільства необхідне пос-
тійне оновлення всіх площин людського існу-
вання, що, власне, і виокремлює сучасний фе-
номен інновації, її актуальність зумовлена про-
гресом, постійним рухом до нового у різних
сферах життя. Свідома орієнтація на одержан-
ня нових знань, досвіду, економічних, політич-
них, культурних досягнень, специфічна налаш-
тованість на інновацію є сутнісним атрибутом
прогресивного розвитку суспільства.

Інноваційне навчання – це зорієнтована
на динамічні зміни в навколишньому світі на-
вчальна та освітня діяльність, яка ґрунтуєть-
ся на розвитку різноманітних форм мислення,
творчих здібностей, високих соціально-адап-
таційних можливостей особистості. Інновацій-
на освіта є способом соціалізації особистості
й забезпечення наступності поколінь, середо-
вищем спілкування та залучення до світових
цінностей, досягнень науки і техніки.

Саме тому навчання, виховання та розви-
ток всебічно розвиненої особистості сьогодні
розглядають як єдиний педагогічний процес,
який сучасна педагогічна наука називає педа-
гогічною технологією формування особи-
стості. Введемо поняття, якими найбільше
часто користуються, характеризуючи та
здійснюючи інноваційну освітню діяльність.

Технологія – це, в першу чергу, форма ре-
алізації людського інтелекту, в якій відобража-
ються вміння людини використовувати су-
купність знань про методи, і засоби проведення
певного виробничого процесу, в результаті
якого відбувається якісна зміна того, що є суб'-
єктом технології. Технологія не допускає варі-
ативності, її головне призначення - отримати
гарантований результат.

Педагогічна технологія – своєрідна конк-
ретизація методики, проект певної педагогіч-
ної системи, що реалізується на практиці;
змістова техніка реалізації навчально-виховно-
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го процесу; закономірна педагогічна
діяльність, яка реалізує науково-обґрунтова-
ний проект навчально-виховного процесу і має
вищий рівень ефективності, надійності, гаран-
тованого результату, ніж традиційні методики
навчання й виховання.

Інноваційна педагогічна технологія –
цілеспрямоване, систематичне й послідовне
впровадження у практику оригінальних, нова-
торських способів, прийомів педагогічних дій і
засобів, що охоплюють цілісний навчально-
виховний процес від визначення його мети до
очікуваних результатів.

Управління навчально-виховним закла-
дом – цілеспрямована, активна взаємодія ке-
рівника з іншими учасниками освітнього про-
цесу з метою забезпечення координації зусиль
щодо оптимального функціонування устано-
ви та переведення її на більш якісний рівень.

Управління педагогічними інноваціями –
вид соціального управління, що підтримує
цілеспрямованість і організованість іннова-
ційних процесів у системі освіти.

Педагогічні інновації – це результат твор-
чого пошуку оригінальних, нестандартних
рішень різноманітних педагогічних проблем.

Прямим продуктом інновацій є: нові на-
вчальні технології, оригінальні виховні ідеї,
форми та методи виховання, нестандартні
підходи в управлінні.

Побічним продуктом інновацій є: зростан-
ня педагогічної майстерності вчителя і керів-
ника, рівня його культури, мислення, світогля-
ду.

Під інноваційним розвитком освіти слід
розуміти комплекс створених та запровадже-
них організаційних та змістових нововведень,
розвиток низки факторів та умов, необхідних
для нарощування інноваційного потенціалу
освітньої системи. Такий складний психолого-
педагогічний процес вимагає чітко спланова-
них системних дій з боку всіх освітянських струк-
тур, які в своїй сукупності складають основу
інноваційної політики.

На сучасному етапі все очевиднішим стає
те, що традиційна школа, орієнтована на пе-
редавання знань, умінь і навичок від поколін-
ня до покоління, від учителя до учня, не всти-
гає за темпами їх нарощування. Значна части-
на знань, які освоюють учні, була здобута люд-
ством 200-400 років тому. Сучасна школа не-
достатньо розвиває здібності, необхідні її ви-
пускникам для того, щоб самостійно самовиз-
начитися у глобалізованому та надзвичайно

динамічно змінному світі, приймати обґрунто-
вані рішення щодо свого майбутнього, бути
активними, конкурентноспроможними і мобіль-
ними суб’єктами на ринку праці.

Інноваційне середовище
Становлення оновленої освіти передбачає

природні процеси розвитку педагогічної прак-
тики, цілеспрямований управлінський вплив на
систему підготовки, перепідготовку педагогіч-
них кадрів, суттєві корективи змісту, стилю
діяльності педагогічних установ, педагогів (ви-
хователя, учителя, викладача), тобто перехід
освітньої системи до функціонування на но-
вих організаційних та психолого-педагогічних
засадах. Незадоволеність якістю освіти в ре-
альній практиці, усвідомлення необхідності
реформування роботи навчально-виховних
закладів зумовлюють потребу в оновленні про-
фесійної підготовки, стилю професійної діяль-
ності педагога. Особливо значущим є форму-
вання його компетентності, особистісно-про-
фесійних якостей, здатності жити і працювати
в інноваційному режимі: прийняти і зрозуміти
нове, оволодіти інноваційною ситуацією [9,10].

У цьому контексті слід уяснити таке понят-
тя, як освітній інноваційний простір. Слід ви-
ходити з того, що знання–це передусім інфор-
мація як їхня сировинна база, а наука – це пев-
ним чином вибудована система знань. Тому в
самому загальному випадку, під освітнім про-
стором слід розуміти специфічне середови-
ще, в якому в процесі несиметричної взаємодії
вчителя і учня в останнього формуються знан-
ня різного рівня складності. Отже, мову по-
трібно вести про рівні освітнього простору
(скажімо, глобальний, національний, регіо-
нальний, шкільний тощо), параметри й харак-
тер їхньої взаємодії, що дає можливість керу-
вати цими процесами.

Динаміка сучасного розвитку суспільства,
прогнозування його перспектив приводять до
висновків, що освітня система, навчальний зак-
лад, педагогічний колектив, педагог, які ігнору-
ють у своїй діяльності інноваційний чинник, не
лише відставатимуть від суспільних процесів,
тенденцій, а й спричинятимуть формування
особистості, цілого покоління людей, зазда-
легідь запрограмованих на аутсайдерські інте-
лектуальні, духовні, соціальні позиції. Педагог
із застарілими знаннями, байдужий до пізнан-
ня й використання у своїй діяльності нового,
формуватиме подібні комплекси й у своїх ви-
хованців, з яких мало хто зможе стати успіш-
ною особистістю і тим більше зможе творити
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нові знання.
Інноваційність передбачає утвердження

відповідального способу життя людини в
суспільстві та відповідального ставлення сус-
пільства до кожної особистості зокрема. Звідси
зрозуміло, що, окрім науки, у забезпеченні інно-
ваційного типу розвитку економіки і суспільства
в цілому провідну роль відіграє освіта. Саме
через систему навчання і виховання можна
підготувати людину, здатну й охочу активно
творити і сприймати зміни, нововведення.

Інноваційний етап розвитку світового сус-
пільства не тотожний процесам модернізації
функціонуючих систем, а інновації не можна
сприймати лише як засіб їх вдосконалення. Це,
передусім, поява якісно іншої моделі світу і
нового покоління з іншою філософією життя,
для яких характерні динамічність, гнучкість у
розв'язанні різноманітних проблем, прагнення
до збільшення взаємозв'язків не лише із спо-
рідненими об'єктами і структурами, але й по-
будови принципово нових інформаційних та
енергетичних рухів [11]. Системно утворюю-
чим, інтегруючим фактором стає інно-
ваційність, що забезпечує перехід соціуму та
особистості в нові стани, замість оптимізації
як гарантії рівноваги.

Визначальні ознаки інноваційного супрово-
ду навчально-виховного процесу:

- демократичність – можливість урахуван-
ня різних підходів, точок зору, колегіальність у
прийнятті певного рішення;

- ситуація вибору – створення декількох ва-
ріантів програм, моделей діяльності, техно-
логій, які забезпечують передумови для свідо-
мого вибору;

- самореалізація – розкриття особистісно-
го потенціалу кожного учасника педагогічного
процесу;

- співтворчість – спільна діяльність
суб'єктів, які прагнуть досягти нових кількісних
і якісних результатів;

- синергетичність – нелінійність, не-
стабільність як процесуальні характеристики
та самоорганізація системи науково-методич-
ного супроводження.

Створення інноваційного середовища в
навчально-виховному закладі (регіоні, державі)
вимагає [7, 10]:

- загальне розуміння необхідності введен-
ня інновації;

- відповідний професійний та фаховий рівень
всіх залучених до процесу (їх освіта, стан з
підвищенням кваліфікації, діяльність методич-

них рад тощо);
- створення відповідної матеріально-техні-

чної бази;
- залучення науковців – працівників вузів,

інститутів післядипломної педагогічної освіти;
- науково обґрунтований вибір інновації для

даного навчального закладу. Вибір має опира-
тися на:

- мету, яку ставить перед собою навчаль-
но-виховний заклад;

- фаховий рівень педагогів, які будуть зап-
роваджувати цю інновацію;

- юридичне забезпечення інноваційно-
го процесу. Саме від цього фактору залежить
клімат в колективі, де запроваджується інно-
вація і мотивація до інноваційної діяльності
всіх учасників.

За таких умов зростають вимоги не тільки
до якості сучасної освіти, але й до науково-
методичної підготовки вчителя.

Науково-методична робота в навчальних
закладах розглядається як цілісна система
підвищення науково-теоретичного і загально-
культурного рівня, психолого-педагогічної
підготовки й професійної майстерності педа-
гогів, формування у них готовності до самоос-
віти, саморозвитку. Система науково-методич-
ної роботи покликана задовольняти потреби
розвитку й оновлення школи, інтереси педа-
гогічних колективів та окремих вчителів у пос-
тійному підвищенні фахового рівня відповідно
до кон’юнктури ринку педагогічної праці, вис-
тупати засобом соціального захисту освіти і
освітян. Правильно побудована науково-мето-
дична робота сприяє також формуванню по-
зитивного психологічного клімату в педагогіч-
ному колективі вона стає ефективним мотиву-
ючим фактором до навчально-виховного про-
цесу.

До основних функцій науково-методичної
роботи сьогодні прийнято відносити: організа-
ційну, діагностичну, прогностичну, відновлюю-
чу, корегуючу, координуючу, контрольно-інфор-
маційну. У навчально-виховних закладах скла-
лася певна система науково-методичної робо-
ти з педагогами, яка включає індивідуальні,
групові та масові форми, що перебувають в
органічній єдності, взаємодіють і доповнюють
одна одну. Суттєвою особливістю є те, що ме-
тодична робота в сучасних освітніх закладах
має мати суто науковий характер. Новий зміст
освіти, освоєння нових навчальних програм,
створення авторських програм, викладання
нетрадиційних дисциплін, пошук оригінальних
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методик викладання – усе це поставило вчи-
теля на шлях творчої дослідницької роботи.
Науково-пошукова діяльність педагогів, як
свідчить практика, спрямована головним чи-
ном на: розробку структури шкільного компо-
нента навчального плану; визначення змісту
навчальних предметів для профільних класів,
курсів за вибором із врахуванням інтересів
учнів і батьків, матеріально-технічних можли-
востей школи, забезпеченості викладацькими
кадрами; створення навчальних програм, ме-
тодичного і дидактичного забезпечення на-
вчального процесу необхідним унаочненням;
розробку і апробування навчальних посібників
і підручників для викладання предметів
шкільного компонента; розробку змістовно-
методичного й організаційного аспектів дифе-
ренціації та індивідуалізації навчання учнів.

У цьому контексті важливого значення для
успішного функціонування системи науково-
методичної роботи в освітньому середовищі
регіону набуває координація такої діяльності
з інститутами післядипломної педагогічної ос-
віти, педагогічними вузами, регіональними
науково-методичними центрами, районними
методичними кабінетами, районними та
шкільними методичними об'єднаннями та ок-
ремими носіями передового педагогічного дос-
віду. Окрім всього іншого, координуюча функ-
ція науково-методичної роботи покликана усу-
нути дублювання в діяльності, вона передба-
чає раціональне поєднання інформаційної
поінформованості всіх освітніх структур у пев-
ному проміжку часу. Організаційна функція
нерозривно пов'язана з коригуючою та діагно-
стичною, оскільки аналіз, відновлення і корек-
ція знань, умінь і навичок - зближені поняття
та взаємодоповнюють одне одного з огляду на
послідовність і неперервність процесу навчан-
ня.

Особливе місце в системі науково-методич-
ної роботи в освітніх закладах відводиться діаг-
ностичній роботі з учнями, розробці практич-
них рекомендацій з методики і змісту індивіду-
альної роботі з ними. Цю роботу виконують
центри практичної психології, які діють при
інститутах ППО і покликані забезпечувати діаг-
ностування учнів, вивчення їхніх психологічних
особливостей і на цій основі – організацію ро-
боти вчителів по індивідуалізації навчання, кон-
курсному відбору дітей у навчальний заклад.

Важливу роль у системі науково-методичної
роботи відіграє і прогностична функція, яка
дозволяє прогнозувати та передбачати резуль-

тати освітньої діяльності, підвищує ступінь на-
уковості нововведень та покликана запобігати
допущенню різного роду педагогічних помилок.

Моделююча функція дозволяє учасникам
педагогічного експерименту змоделювати, а
отже і передбачити, всі його етапи та можливі
результати в теоретичній площині. Вона
сприяє процесу формування та впроваджен-
ню в навчально-виховний процес нових педа-
гогічних технологій та моделей передово-
го педагогічного досвіду.

Відновлювальна функція системи науко-
во-методичної роботи спрямована на віднов-
лення знань і вмінь, які частково забуваються
чи втрачаються освітянами з часом або у зв’яз-
ку зі зміною діяльності.

Основне призначення коригуючої функції
полягає у вчасному усуненні недоліків та вне-
сенні відповідних поправок і доповнень у пе-
дагогічний процес, який уже здійснюється.

Координуюча і контрольно-інформацій-
на функції спрямовані на подолання можли-
вого дублювання та реалізації зворотного зв’яз-
ку на всіх етапах науково-методичної діяль-
ності освітнього закладу.

Комплексний підхід до організації науково-
методичної роботи в освітньому полі регіону
дозволяє розв’язувати, як правило, три групи
основних завдань:

- інноваційний розвиток освітнього просто-
ру в регіоні;

- формування наукового потенціалу в усіх
педагогічних колективах;

- розвиток індивідуальної педагогічної діяль-
ності та творчої особистості педагога.

На сучасному етапі розвитку загальноосві-
тньої школи в умовах формування інновацій-
ного середовища в регіоні, внутрішньошкільну
науково-методичну роботу доцільно вести за
такими основними напрямами:

- удосконалення змісту науково-методичної
роботи, забезпечення її національної спрямо-
ваності відповідно до економічних, політичних,
соціально-культурних умов розбудови й онов-
лення української загальноосвітньої школи;

- поглиблення філософсько-педагогічних
знань, що спрямовані на відродження та роз-
виток національної освіти в Україні, вивчення
педагогами теорії і методики навчання та ви-
ховання, основ психології, етики, естетики,
поглиблення науково-теоретичної підготовки з
предмета та методики його викладання з ура-
хуванням вимог Закону про мови в Україні;

- вивчення діалектики та принципів розбу-
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дови української національної школи; збагачен-
ня педагогічних кадрів надбаннями українсь-
кої етнопедагогіки, науки, культури; вивчення
питань теорії і досягнень науки в галузі викла-
дання предмета, володіння сучасною науко-
вою методологією;

- освоєння методики викладання даного
предмета; випереджувальний розгляд питань
методики вивчення складних розділів навчаль-
них програм з демонструванням відкритих (по-
казових) уроків; удосконалення методики зас-
тосування наочних посібників, технічних за-
собів навчання, дидактичних матеріалів;

- систематична інформація про нові мето-
дичні рекомендації, публікації щодо змісту та
методики навчально-виховної роботи, глибо-
ке вивчення відповідних державних і норматив-
них документів.

Формування вчителя як творчої особистості,
здатної до створення якісно нового, значущо-
го в плані педагогічної діяльності,– одне з най-
важливіших завдань сучасної науки і практики.
Воно залежить від багатьох чинників, зокрема,
характеру стосунків у колективі, рівня психо-
лого-педагогічної і науково-методичної підго-
товки вчителя, ініціативи тощо. Тому науково-
методична робота має передбачати таку сис-
тему заходів, яка була б спрямована на розви-
ток творчих якостей учителя, підвищення його
кваліфікації і педагогічної майстерності. Фор-
мування особистості вчителя безпосередньо
пов’язане з необхідністю модернізації внутрі-
шньошкільної науково-методичної роботи, її
вдосконалення на основі запровадження інно-
ваційних технологій в організацію та зміст на-
вчально-виховного процесу. Йдеться насампе-
ред про залучення педагогів-практиків у твор-
чу діяльність та дослідницько-експеримен-
тальну роботу і формування в них нових
підходів до організації науково-методичної ро-
боти, нового розуміння педагогічної творчості.

Суттєвим в організації науково-методичної
роботи є надання їй характеру системи з усі-
ма її ознаками: цілеспрямованістю, поліструк-
турністю, варіативністю, керованістю, крите-
ріальністю. Такий підхід дасть змогу підвищи-
ти ефективність роботи з педкадрами, запо-
бігти зведенню всієї методичної роботи тільки
до функціонування методичних об’єднань та
проведення відкритих уроків.

Варто усвідомити, що інновація ні в яко-
му разі не може бути ідеєю на показ, черговим
педагогічним прожектом або фарсом. Ефект
можуть створити і прості педагогічні рішення
або навіть і навчальні трюки. Ефективність
досягають тільки через комплексну, планомі-
рну, фундаментальну роботу, яка опирається
на психолого-педагогічну науку.

Інноваційний шлях розвитку освіти підвищує
актуальність інтелектуального і креативного
ресурсів, які разом виконують функцію «соці-
ального ліфту», що підіймає людину на вищі
щаблі суспільства. Разом із тим, інноваційний
розвиток освітньої системи шляхом технологі-
зації всіх складових педагогічної діяльності – це
процес, наповнений гострими суперечностями
та конфліктами між усталеним і новим, що йде
йому на зміну. Зрушення, які відбуваються в
освітній сфері, більше нагадують пошуки комп-
ромісу між реформаторським способом розвит-
ку освітньої галузі та інноваційними тенденція-
ми цивілізаційного руху [3]. Сучасна модерні-
зація – це ланцюг широкомасштабних новацій,
запроваджуваних в освітній сфері, але не будь-
який процес впровадження новацій можна ото-
тожнювати із сталим інноваційним розвитком.
Все залежить від механізму оновлення (розвит-
ку) системи та особистостей, які його запровад-
жують і основна роль в цих процесах належить
інститутам ППО, які формують освітню політи-
ку в регіонах та несуть відповідальність за їх інно-
ваційний розвиток.
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Туряниця В.В.,
Шанта І.Ф.

Автори розглядають теоретичні та прак-
тичні тенденції забезпечення інновацій в
освіті, фактори, що обумовлюють комп-
лексність підходу до вирішення названої про-
блеми.

На основі аналізу об’ємного пласту публі-
кацій, що стосуються безпосередньо або
тією чи іншою мірою дотичні до аспектів
даної проблеми, автори пропонують власну
концепцію щодо забезпечення ефективності
інновацій в освіті, яку, на їхню думку, можна
звести до формули: «Вимоги – Умови – Зміни
– Результат».

Ключові слова: сучасна освіта, теорія,
практика, фактори, комплексний підхід, но-
вовведення, технологія навчання, інноваційне
навчання.

Постановка проблеми. Сьогодні перед
освітою взагалі і вітчизняною зокрема

постає чимало викликів, зумовлених науково-
технічним прогресом, всеохоплюючою глоба-
лізацією та зростанням конкуренції в підготовці
високоосвічених і висококваліфікованих
фахівців та формування людини нового типу,
нового мислення.

З кожним роком світ все більше глобалі-
зується, стає прагматичним і прискорено тех-
нологічним. Він вимагає і кардинальних змін у
сфері вітчизняної освіти, щоб нове покоління
не опинилося на його задвірках, якщо не на

ІННОВАЦІЇ  В  ОСВІТІ:  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЇХ  РЕАЛІЗАЦІЇ

смітнику. Інноваційний тип суспільного проце-
су ставить перед освітою нові завдання, ви-
моги аж до кардинальних змін у ній. Сьогодні
ми все частіше повертаємося до народної пе-
дагогіки, яка вивела невмирущу формулу ос-
віти: «Вік живи – вік учися», що згодом транс-
формувалася у концепції безперервної освіти
– «Освіта протягом усього життя».

Розв’язання цієї проблеми – вимога сього-
дення з проекцією на майбутнє. Цьому слугує
і Національна стратегія розвитку освіти в Ук-
раїні та її прагнення увійти до освітнього про-
стору Європейського Союзу.

Коли ми говоримо про інновації в освіті, про
інноваційність освітнього пошуку, що тісно по-
єднані з педагогічним досвідом, то маємо чітко
усвідомлювати і розмежовувати зміст, мету і
завдання таких дефініцій, як «технологія на-
вчання» та «інноваційне навчання».

Інноваційний підхід у навчанні або іннова-
ційне навчання – вимога сьогодення. Якщо, за
визначенням ЮНЕСКО, технологія навчання –
це в загальному розумінні системний метод
створення, застосування й визначення всього
процесу навчання і засвоєння знань з урахуван-
ням технічних і людських ресурсів (додамо – в
тому числі багатогранних ресурсів педагога) та
їх взаємодії, що ставить своїм завданням опти-
мізацію освіти, то інноваційне навчання, вра-
ховуючи динамічність змін у глобалізованому
світі, перш за все має за мету пошук різнома-
нітних форм мислення, творчих здібностей та
соціально-адаптованих можливостей особис-
тості, яке повинно сприяти формуванню і роз-
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витку образу «Я» при оптимальних способах [1].
Комплексному розв’язанню проблеми слу-

гуватиме нова галузь педагогіки – педагогічна
інноватика. Саме в її полі зору як у плані теорії,
так і в плані практики знаходиться багатовек-
торний комплекс вчення про створення, оці-
нювання, освоєння і використання педагогіч-
них інновацій, що продукуються педагогами-
новаторами. Адже інноваційний процес в освіті
– явище багатогранне і за структурою склад-
не. Як показує практика втілення інновацій, на
їх результат у першу чергу впливають матері-
ально-технічна база, рівень майстерності пе-
дагога, ступінь розвитку колективу учнів, пси-
хологічний клімат колективу та ще чимало фак-
торів.

Аналіз досліджень. Публікацій з даної пробле-
ми на сьогодні надзвичайно багато. Вони скла-
дають об’ємний каталог. Зробити детальний їх
аналіз – завдання окремого дослідження. Однак
зауважимо, що цю проблему різні науковці розг-
лядають під різним кутом. Наявні роботи можна
звести до таких напрямків: методологічні та те-
оретичні підходи до інновацій в освіті; висвітлен-
ня різних аспектів інноваційної освітньої діяль-
ності; інформаційні технології в освіті і т.п.

Мета статті – виробити концептуальний
підхід і структуру інноваційної політики в освіті
України. На наш погляд, передумовою ново-
введень в освіті має бути чітке визначення
складових моделі інновацій за такою форму-
лою: «Вимоги – Умови – Зміни – Результат».
Ця формула життєва і результативна при на-
явності нормативно-правового забезпечення
всіх її складових на всіх рівнях і етапах.

Перша складова (або модуль, блок, етап)
формули – Вимоги. До них відносимо:

- розвиток науково-дослідної інновацій-
ної діяльності;

- інтеграційні процеси освітніх послуг;
- підвищення кваліфікації на основі про-

ходження високотехнологічних практик та все-
бічну інформатизаційну грамотність;

- відповідальність держави, місцевих
органів влади та громадських організацій за
стан і якість освіти;

- науково-теоретична і практична об-
ґрунтованість інновацій;

- розуміння ролі освіти як базису, а не над-
будови в житті держави і суспільства з огляду не
на раптовий результат-метеорит, а на недале-
кий економічно доцільний, розуміючи, що люди-
на – творець культурних і матеріальних благ;

- проблеми формування простору відкри-

тої освіти;
- систематичний обопільний обмін дос-

відом вітчизняних і зарубіжних науковців і прак-
тиків;

- налагодження міжнародних зв’язків
співпраці щодо впровадження інновацій та
інформаційно-комунікативних технологій;

- реалізація спільних вітчизняних і зару-
біжних проектів;

- розрахунок тривалості, економічних
затрат та чітко передбачуваного результату;

- наявність у навчальних закладах порт-
фоліо впроваджених ефективно освітніх інно-
вацій.

До другої складової формули Умови мають
входити:

- організаційно-педагогічні;
- науково-методичні;
- соціальні;
- економічне забезпечення інновацій;
- компетентний підхід педагога, колекти-

ву і керівництва до втілення інновацій;
- наявність чіткої системи критеріїв оці-

нювання якості освіти (кваліметричний підхід);
- відповідна підготовка і досвід учителя

та його прагнення до системного вдоскона-
лення протягом роботи в освітній галузі;

- відповідна оплата педагогічної діяль-
ності;

- форми стимулювання і заохочення за
якість роботи (різного роду нагороди, звання,
підвищення заробітної плати, зменшення
кількості годин і т.п.);

- потяг педагога до наукової праці;
- умови для самовдосконалення;
- наявність сучасної матеріально-техні-

чної бази для підготовки і реалізації інновацій
в освіті.

Коли мова йде про умови, то ця ланка час-
то, на жаль, випадає, а якщо й розглядається,
то враховується здебільшого незначна група
складових.

Третя складова формули – Зміни. Серед
них у першу чергу виділяємо:

- створення різного рівня лабораторій,
учнівських та студентських клубів «Мозкові
штурми інновацій»;

- модернізація навчальних планів і про-
грам у класичних вишах із збільшенням педна-
вантаження на вивчення психолого-педагогіч-
них дисциплін;

- введення окремої дисципліни або спец-
курсу «Педагогічні інновації в освіті»;

- розробка механізму включення магістрів
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до дослідження інноваційних процесів в об-
раній галузі науки;

- посилення співпраці між педагогами за
державні кошти в рамках вітчизняних освітніх
закладах та за кордоном;

- обґрунтоване створення освітніх округів
з модернізованими навчальними закладами;

- компетентний підхід до впровадження
оптимального Національного стандарту кла-
сифікацій освіти відповідно до Міжнародної
стандартної класифікації;

- укрупнення інтегрованих професій (пе-
регляд напрямів і спеціальностей підготовки
фахівців) відповідно до зміни їх у сучасному
світі;

- узгодженість і однозначне трактування
термінології у Законах України про освіту.

Остання складова – Результат. Коли мова йде
про цю невід’ємну формули, то перш за все має-
мо на увазі аналіз запланованого і наявного,
фактичного, результату інновації та його подаль-
ше втілення в освіту. Для цього необхідно:

- систематичний аналітико-синтетичний
моніторинг впроваджуваної інновації від її усві-
домлення і зародження, моделювання і реалі-
зації до кінцевого результату;

- публікації результатів з аналізом про-
цесу реалізації нововведень;

- офіційне ознайомлення у різних фор-
мах і на різних рівнях (від первинної ланки до

вседержавного рівня) з втіленими інноваціями;
- економічний висновок обґрунтування

можливості поширення нововведень з метою
подальших видатків держави на всеукраїнсь-
кому рівні;

- наявність ролі державно-громадських
інституцій у втіленні освітніх інновацій;

- рівень соціального партнерства (на-
вчальних закладів і підприємців) у підготовці
до професійної діяльності молоді на різних
освітніх рівнях;

- шляхи і форми подальшої реалізації
інновацій в освіті.

Висновки. Зміст складових формули може
уточнюватися в залежності від вимог часу, але
від цього сама формула не міняється, вона й
надалі залишається життєдіяльною.

Розв’язання проблеми втілення інновацій в
освіті потребує комплексного підходу на дер-
жавному рівні, консолідації свідомості всіх, хто
причетний до освіти, але не тих, хто любить
себе в освіті, а не освіту в собі, доцентрованих
спільних зусиль, мобільності навколо ідеї ре-
формування вітчизняної освіти.

Досліджуючи в подальшому заявлену пробле-
му, необхідно враховувати перш за все такі важ-
ливі фактори: зміни в освітньому просторі – у
нас і за кордоном; стрімкий науково-технічний
прогрес; мобільність викладачів (учителів) і сту-
дентів (учнів) та ряд інших, що вимагатиме час.
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2. Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології: Навч. Посібник - К.: Академвидав, 2004.

Мотрук В.П.

У ХХІ ст. світ змінив свій економічний,
політичний і соціокультурний вигляд.

Він висунув до людини, до її підготовки до жит-
тя, до її освіти низку зрослих вимог. Освіта і
наука стали пріоритетними факторами роз-
витку всіх сфер життя, ключем до вирішення
глобальних проблем суспільств. Крім забез-
печення економічного добробуту, вони є не-
обхідною умовою просування людства вперед
до ідеалів миру, свободи і соціальної справед-

УКРАЇНСЬКА  І  ФРАНЦУЗЬКА  ВИЩА  ОСВІТА
В  КОНТЕКСТІ  БОЛОНСЬКОЇ  ДЕКЛАРАЦІЇ

ливості [1, с.8]. Разом із тим відбуваються
зміни і в цінностях самої освіти. Пріоритетним
стає не просто засвоєння суми формальних
знань і навичок, а самореалізація творчого по-
тенціалу особистості, оволодіння методами
наукового пізнання, самопізнання (пізнаваль-
ної самостійності) тощо.

Роль вищої школи в процесі формування
суспільства вельми важлива. Вища освіта є
пріоритетною сферою, що забезпечує стабіль-
не функціонування і розвиток усіх суспільних
галузей. У період глобалізації поняття «якість



ІННОВАЦІЇ  В  ОСВІТІ

ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ14

освіти» набуває особливого значення, тому що
саме якість освіти є показником результатив-
ності глобальних інновацій. До нього можна
ввести низку чинників, серед яких і ступінь за-
доволення особистості результатами освіти, і
кількість можливих різнорівневих освітніх про-
позицій в регіоні та країні, і професіоналізм
професорсько-викладацького складу тощо.

На сучасному етапі розвитку українського
суспільства забезпечення якості вищої освіти
є одним із пріоритетних напрямів освітньої
політики в контексті Болонської декларації [2].

У цьому надзвичайно важливому документі
визначено наступні цілі:

- побудова європейського простору
вищої освіти як основного напрямку розвитку
мобільності громадян з можливістю працев-
лаштування;

- формування і зміцнення інтелектуаль-
ного, культурного, соціального і науково-тех-
нічного потенціалу Європи; підвищення пре-
стижності у світі європейської вищої школи;

- забезпечення конкурентоздатності
європейських ВНЗ з іншими системами освіти
у боротьбі за студентів, за вплив на суспільне
життя; досягнення сумісності національних
систем вищої освіти; підвищення якості осві-
ти;

- підвищення центральної ролі універси-
тетів у розвитку європейських культурних
цінностей та ін.

Слід зазначити, що вже на початку ХХІ сто-
ліття в офіційних документах цілі та завдання
державної освітньої політики України узгоджу-
валися з цілями освітньої політики демокра-
тичних країн світу. Так, у 2002 р. Указом Прези-
дента України затверджено «Національну док-
трину розвитку освіти» – документ, що виз-
начає стратегію і напрями розвитку освітньої
політики в Україні в першій чверті ХХІ століття.
У ньому зазначається, що освіта ХХІ століття
має «подолати» освіту ХХ століття, вийти за її
межі, освоїти нові обрії, ствердитися самодос-
татньою для людини нового сторіччя.

Україна приєдналася до Болонського про-
цесу на Конференції міністрів європейських
країн у травні 2005 року в Бергені. Відтоді у її
освіті сталися суттєві перетворення (введен-
ня інституту приватної освіти, значне оновлен-
ня структури і напрямків підготовки, демокра-
тизація управління та інше). Цьому посприяв
указ Президента України від 30 вересня 2010 р.
№ 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення
пріоритетного розвитку освіти в Україні».

2011 рік було оголошено Роком освіти та інфор-
маційного суспільства й визначено заходи
щодо поліпшення функціонування та іннова-
ційного розвитку вітчизняної освіти, підвищен-
ня її якості, інтеграції до європейського освіт-
нього простору із збереженням національних
досягнень і традицій.

Попри це сьогодні українська вища освіта
ні за своєю формою, ні за змістом все ще
сповна не відповідає вимогам сьогодення і тих
глобалізаційних трансформацій, які вже відбу-
ваються в демократичних європейських краї-
нах. Вона вимагає більш ефективних реформ,
обумовлених як потребами українського сус-
пільства, так і євроінтеграційними тенденці-
ями.

Чи не найбільшим гальмом розвитку вищої
освіти України є те, що вона не спирається на
загальновизнану концепцію інноваційного роз-
витку. За рейтингом Європейського інновацій-
ного табло, Україна знаходиться в останній за
рівнем інноваційної діяльності четвертій групі
– «країни, що рухаються навздогін» зі значен-
ням індексу 0,23 (Угорщина – 0,24, Росія – 0,23,
Латвія – 0,22, Польща – 0,21, Хорватія, Греція
– 0,20, Болгарія – 0,19, Румунія – 0,16). У по-
рівнянні з іншими країнами ЄС відставання
України становить: від «країн-лідерів» – при-
близно у 3 рази, від «країн-послідовників» – у
2 рази, від країн «помірні інноватори» – у 1,6
рази [3, с.175].

Позитивних імпульсів для «народження»
цих інновацій бракує через те, що існуючі за-
кони та нормативно-правові акти щодо прове-
дення інноваційної діяльності не забезпечують
їй відповідного правового поля. Так, наприклад,
є Проект Національної стратегії розвитку
освіти в Україні на 2012 – 2021 роки, але поки
що нема його всебічного законодавчого об-
ґрунтування. Додаймо до цих об’єктивних при-
чин ще й породжені радянською системою
освіти невміння і небажання активно вчитися
(оволодівати та оперувати найрізноманітні-
шою інформацією) – в школі, а потім і у ВНЗ,
несформованість ціннісного ставлення до
власного розвитку, світоглядна невизначеність,
застарілість форм і методів навчання, недо-
статність фінансування і застарілість матері-
ально-технічної бази вишів тощо.

Наслідком цих недопрацювань є те, що ук-
раїнська вища освіта не виконує у повній мірі
покладене на неї завдання підготовки фахівців,
здатних у своїй масі, а не в поодиноких випад-
ках, до діяльності в глобалізованому світі, і
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виховання громадян, здатних до активного
життя у демократичній державі. Щоб забезпе-
чити якість підготовки спеціалістів на рівні
європейських стандартів, потрібно вирішити
низку нагальних завдань: адаптувати навчальні
програми, плани, впровадити інформаційно-
комунікаційні технології у навчальний процес
та ін.

Запозичення здобутків європейської педа-
гогічної думки відкриє, безперечно, простір для
різновекторного осмислення проблем вітчиз-
няної системи освіти у контексті реалізації но-
вих запитів, посилення національної ідентич-
ності, та посприяє успішній реалізації потен-
ційних можливостей освітньої галузі, забезпе-
ченню гармонійного розвитку усіх її рівнів, при-
веденню їх змісту і організаційних форм у
відповідність до вимог демократичного сус-
пільства, акцентуючи увагу передусім на про-
блемі формування у молоді життєвої, профе-
сійної і громадянської компетентності – тих
знань, умінь і навичок, без яких не обійтися для
успішної життєдіяльності в умовах глобалізо-
ваного світу.

Для здійснення інновацій у вищій освіті вва-
жаємо доречним звернутися до досвіду
Франції, країни, яка одна з перших підписала
Болонську декларацію. Досвід реформування
французької освіти потрібно вивчати не лише
з метою прискорення інтеграції України у су-
часну європейську цивілізацію, але й для фор-
мування вітчизняної ефективної державної по-
літики у сфері надання послуг різними навчаль-
ними закладами.

Як відомо, основний акт про створення Єди-
ного європейського простору в галузі вищої
освіти, який започаткував процес європейсь-
кої інтеграції в освітній галузі, був прийнятий
1998 року в паризькому університеті Сорбон-
ни.

Болонська декларація поклала початок про-
гресивним змінам в освітніх системах більшості
європейських країн зі збереженням культурних
надбань кожної з них. Болонський процес по-
легшує поступову адаптацію до необхідних
змін, причому кожна країна усвідомлює, що для
вищої освіти немає іншого шляху розвитку, ніж
забезпечити її прозорість та якість на світово-
му рівні. На конференціях за участю міністрів
у Сорбонні (1998 рік), Болоньї (1999 рік), Празі
(2001 рік), Берліні (2003 рік) та Бергені (2005
рік) схвалено та поглиблено загальний напрям
із врахуванням підсумків заходів, проведених у
різних країнах.

Сьогодні модернізація вищої освіти Франції
визначається принципами Болонської декла-
рації, але при цьому зберігається ідентичність
і висока конкурентоздатність французької си-
стеми освіти. Це досягається за рахунок на-
ступних заходів:

а) подальшої професіоналізації універси-
тетського сектору вищої освіти із відкриття
нових спеціальностей міждисциплінарного та
«технологічного» типів і введення професійно-
орієнтованих напрямів підготовки фахівців;

б) максимально можливої інтеграції на-
вчального процесу і наукових досліджень в
університетах;

в) підтримки високої якості освіти передусім
через удосконалення процедур, механізмів і
стимулів системи контролю її якості.

Прийнято нову систему освітніх рівнів LMD
(licence-master-doctor – ліценціат-мастер-док-
тор), впроваджено єдину європейську систе-
му кредитів ЕCTS, створено новий диплом –
спеціалізований ліценціат. Французький уряд
увів стипендії на підтримку мобільності сту-
дентів та для сприяння міжнародної ініціати-
ви вищих навчальних закладів країни. Діє низ-
ка програм, що стимулюють мобільність сту-
дентів. Вона реалізується завдяки грантам з
державних джерел фінансування чи грантам
від місцевих органів самоуправління:
MENESR, ERASMUS, LEONARDO DA VINCI та
ін.

Франція притягує іноземців своєю якістю
життя, багатою культурною спадщиною, ідеєю
рівності студентів – і, звичайно, широкою па-
літрою пропонованих освітніх програм. Фран-
цузька система освіти взагалі і вищої освіти зок-
рема, що складалася упродовж двох століть, є
однією з найпередовіших у світі. Немає такої
спеціальності, яку не можна було б одержати
в одному з навчальних закладів країни. Кожен
десятий студент, що одержує вищу освіту на
французькій землі, – іноземець. Загальна ста-
тистика свідчить, що понад 25% іноземців оби-
рають вивчення економіки і управління, у вик-
ладанні яких французи традиційно сильні, а
близько 16% юнаків і дівчат прагнуть опанува-
ти тут точні науки [ 4].

Практично всі вищі навчальні заклади
Франції отримують фінансову підтримку від
держави, тому вартість навчання у Франції
набагато нижча, ніж в інших країнах. Так, що-
річна субсидія вузам на кожного студента – і
французького, й іноземного – становить
близько 10 000 євро. Вартість навчання в дер-
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жавних університетах для французьких та іно-
земних студентів рідко перевищує 300 євро в
рік. У державних вищих інженерних школах
вартість навчання становить близько 600 євро
на рік.

Вища освіта Франції стала предметом дос-
лідження французьких і українських вчених. Її
досліджували французькі вчені: C. Agulhon,
P. Albertini, G. Brucy, B. Caceres, P. Champagne,
F. Cardi A. Chambon, C. Charle, J. Verger, а та-
кож вітчизняні і російські вчені: М.М.Владими-
рова, С.Головко, А.Н. Джуринський, Л.І. Зязюн,
Ф. Контрельов, К. Корсак, З.А. Малькова,
Л. Макарова, А. Максименко, Д. Мартинель та
інші. Дослідники зазначають, що вона має свою
специфіку і суттєво відрізняється від українсь-
кої.

Українські вчені Л.А. Максименко та О. Хміль
дали історично-педагогічний аналіз становлен-
ня та розвитку системи французької універси-
тетської освіти упродовж ХVІІІ-ХХ ст., визначи-
ли основні етапи та періоди розвитку універ-
ситетів, проаналізували суспільно-економічні
й педагогічні чинники, які впливали на їхній роз-
виток і функціонування [5, 6].

Виявлено, по-перше, що загальнодос-
тупність освіти є лише потенційною або умов-
ною. Фактично ж далеко не всі молоді фран-
цузи мають для оволодіння нею необхідні кош-
ти, час і здібності. По-друге, їй притаманні роз-
ходження й ієрархія навчальних закладів, роз-
поділ системи освіти й навчання на два сек-
тори, у яких готуються фахівці принципово
різних соціальних типів. В одному із цих сек-
торів готуються кадри для керівної еліти сус-
пільства, в іншому – зміна для керованих нею
трудящих мас.

Перший сектор є в основному приватним і
обслуговує в основному дітей представників
вищих і середніх верств населення країни, які
спроможні оплатити дороге навчання і мають
особисті зв’язки й привілеї, другий – держав-
ний, який фінансується з держбюджету. У на-
вчальних закладах першого сектору молодим
людям прищеплюють свідомість та амбіції
майбутніх керівників, лідерів і наставників сус-
пільства. У другому – готують робочу силу для
підприємств і установ. Тут студенти одержу-
ють в основному вміння працювати, а не гли-
бокі знання у тій чи іншій галузі [6, с.97].

Базовим принципом організації французь-
кої вищої освіти вважається «академічна сво-
бода», суть якої полягає в тому, що не лише
університет є автономними утворенням, але

й кожному члену його колективу надається
свобода і самостійність дій [7, с.48].

Наведемо кілька прикладів на підтверджен-
ня цієї тези. Французький студент після за-
рахування сам складає план своєї роботи на
період навчання і відповідну навчальну про-
граму, відповідно до загальних вимог само-
стійно планує своє академічне життя, виби-
рає дисципліни, які вивчатиме, теми курсових
та дипломних робіт, тему, з якої буде склада-
ти екзамен, термін складання іспитів, семіна-
ри і викладачів, які його навчатимуть та ін.
Навчальні плани містять лише незначну
кількість обов’язкових навчальних предметів,
і студенти більшість часу працюють за інди-
відуальними планами. Під час дистанційного
навчання працює апарат підтримки (тьюто-
рат), призначений допомагати студентові
орієнтуватися й прогресувати у своїх занят-
тях [8, с.83].

Керівництво вищою освітою у Франції
здійснюється міністром національної освіти –
Ministre de l’education nationale через посе-
редництво національної ради вищої освіти і
наукових досліджень. В економічних районах
(які, як правило, співпадають з академіями чи,
по-іншому, навчальними округами) діють рай-
онні ради вищої освіти та наукових досліджень,
які очолюють recteurs – ректори – голови рад
місцевих університетів. На чолі університету
стоїть president – президент, що обирається
на п‘ять років. Часто президент найбільшого в
регіоні університету є одночасно ректором
академії (навчального округу).

Вище зазначалося, що переважна
більшість вишів Франції є державними і фінан-
суються урядом. Щоправда, офіційні доку-
менти (зокрема, «Закон про орієнтацію вищої
освіти») утверджують так звану «обмежену
фінансову автономію» університетів, тобто
фактично університет самостійно (через раду)
розпоряджається засобами, що йому виділяє
держава. Проте контроль залишається все ж
за державою; крім того, інші аспекти цієї уні-
верситетської «автономії», про які говорить-
ся у законі, також обмежені. Таким чином,
вплив держави на академічну свободу є до-
сить значним.

Приватні ВНЗ – це п‘ять католицьких уні-
верситетів, що підпорядковуються промисло-
вим компаніям і церкві. У них навчається мен-
ше 10% французьких студентів.

У Франції існує 5 видів навчальних закладів:
університети, технологічні інститути (IUT), шко-
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ли, інженерні школи та професійні школи, в яких
можна отримати вищу освіту під час повного
чи скороченого циклу навчання. Студенти мо-
жуть обирати між різними видами скороченої
освіти, яка триває 2 роки. Метою такого на-
вчання є отримання ступеня, що дозволяє по-
чати професійну діяльність. Таку освіту мож-
на отримати в університетських технологічних
інститутах, які після двох років навчання вида-
ють студентам університетський технологічний
дипломи (DUT – Diplome universitaire de
technologie) чи університетський диплом вищої
технічної освіти (DEUST – Diplome d’etudes
universitaires scientifiques et techniques). Доне-
давна кожен університет Франції видавав
власні дипломи про вищу освіту, а тепер май-
же закінчена робота зі стандартизації всіх на-
ціональних дипломів. При цьому університе-
ти можуть створювати нові спеціальності з
власними робочими програмами, і диплом
одного зразка може видаватися спеціальнос-
тям із різними робочими програмами.

Французька університетська освіта ділить-
ся на три послідовних освітніх цикли, кожен з
яких вважається окремим і завершується от-
риманням відповідного диплома, після якого
можна шукати роботу або продовжити навчан-
ня: Licence – Ліцензіат, Master – Магістра-
тура, LMD – Докторський ступінь.

Перший диплом французькі студенти мо-
жуть отримати після 2 років навчання у вузі (6
семестрів) і придбання 180 кредитів. Другий
диплом – Licence – ще через рік. Після дипло-
ма Licence можливе одержання диплома
Master, який видається після 5-річного навчан-
ня у вузі, наприкінці 4 семестрів навчання (10
семестрів у цілому, включаючи ліцензіат). Він
відповідає 120 кредитам (300 кредитів в ціло-
му) і може ділитися на дипломи Master 1 і
Master 2. Магістратура буває професійна та
дослідницька. Дослідницька магістратура при-
значена головним чином для тих, хто продов-
жуватиме дослідження в докторантурі. Ступінь
доктора наук у Франції можна отримати в ціло-
му за 8 років навчання у ВНЗ. Докторський
ступінь – Doctorat одержують після закінчен-
ня магістратури дослідження.

Таким чином, розгалужена система підго-
товки дає можливість вступити до французь-
ких університетів на будь-якому етапі навчан-
ня: будучи випускниками шкіл, студентами дру-
гих і третіх курсів – і навіть дипломованими
спеціалістами.

У Франції налічується 80 університетів

(universites) і близько 300 вищих шкіл (Grandes
Ecoles). Французькі виші відрізняються розмі-
рами, але в цілому, незалежно від місця роз-
ташування, гарантують високу якість навчан-
ня. Для невеликих університетів характерне
розмаїття дисциплін і доволі велика кількість
студентів першого циклу навчання. Універси-
тети великих провінційних міст – Лілля, Тулу-
зи, Ліона, Бордо, Гренобля, Ренна – як прави-
ло, відрізняються вужчою спеціалізацією, у них
більше студентів другого й третього циклів.
Натомість у Паризькому окрузі, де зосередже-
на чверть всіх французьких студентів, можна
знайти практично все що завгодно – будь-який
факультет, будь-яку програму, будь-яку спе-
ціалізацію.

Принципової різниці між університетами й
вищими школами не існує, мова може йти
швидше про історично сформовані типи. Утім,
диплом випускника однієї з вищих шкіл по пре-
стижності цінується вище, ніж диплом універ-
ситету. У них готується зміна для керівної елі-
ти французького суспільства. Вони дають ос-
віту дуже високого ґатунку і гарантують випус-
кникам постійне місце роботи. Вступ до цих
ВНЗ селекційний і лише за рекомендаціями
шкіл та ліцеїв. Вважається, вищі школи з їхньою
ґрунтовною системою підготовки є кращим
досягненням національної системи освіти
Франції.

Перші з них були створені ще до Французь-
кої революції: Гірська школа – в 1783 році. Ко-
ролівська школа місто- і шляхобудування – ро-
ком пізніше. Як правило, шлях у великий бізнес
і більшу політику лежить саме через них.
Найбільш відомими є Эколь Нормаль (Ecole
Normale supйrieure), Вища агрономічна школа
(Ecole Nationale supйrieure agronomique), Вища
комерційна школа (Ecoles des hautes йtudes
commerciales), Політехнічна школа (Ecole
Polytechnique), Центральна школа цивільних
інженерів (Ecole centrale des arts et
manufactures), Військова загальновійськова
школа (Ecole spéciale militaire interarmes), На-
ціональна школа адміністрації (Ecole Nationale
dadministration).

У рейтингу 200 найкращих вищих навчаль-
них закладів світу за 2009 рік французька Ecole
Normale Supérieure займає 28-ме місце, а Ecole
Polytechnique – 34-те місце. За випускниками
цих ВНЗ, заснованих ще у XVIII-ХІХ ст., ведуть
справжнє полювання менеджери провідних
світових компаній. Правда, поступити туди іно-
земцеві дуже складно – кожна справа розгля-
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дається в індивідуальному порядку, нерідкі
відмови. Найкращі шанси – у власників атес-
тата ВАС, однак навіть їм потрібно буде ще
один-два роки займатися в спеціальних підго-
товчих класах (classes préparatoires), витримав-
ши найжорсткіший конкурс.

Для вдосконалення системи забезпечення
якості освіти у 2006 році створено урядовий
організаційно незалежний орган AERES
(Agence d’évaluation de la recherche et de
l’enseignement supérieur – агенція з оцінюван-
ня наукових досліджень та вищої освіти), яка
проводить оцінювання вищих навчальних та
дослідницьких інституцій. Завдання AERES
полягає у перевірці й оцінюванні якості, стра-
тегій, що розробляються цими установами для
виконання їх навчальних/дослідницьких зав-
дань. Робота агенції з оцінування оплачуєть-
ся Урядом Франції. Членами агенції є представ-
ники різних вищих навчальних закладів, але
вони не можуть бути пов’язаними з тими зак-
ладами та установами, що оцінюються. Роз-
повсюдженою практикою є участь іноземних
фахівців у робочій комісії. Раз на чотири роки
Міністерство укладає нову угоду з ВНЗ, що ви-
магає від ВНЗ проходження перед цим проце-
дури акредитації [4].

Оскільки в сучасних умовах у Франції спос-
терігається тенденція до розширення сфер і
напрямів діяльності фахівців соціальної сфе-
ри (попередження усіх форм маргіналізації –
соціальної, трудової, культурної; соціальна
інтеграція іммігрантів та репатріантів, сприян-
ня в соціальній адаптації та життєвій реалізації
осіб з особливими потребами, допомога
ВІЛ-інфікованим тощо), то в системі середньої
і вищої освіти велике значення приділяється
підготовці цих фахівців, більше того, Франція
вважається одним з лідерів у Європі з підго-
товки широкого спектра фахівців соціальної
сфери.

Цей фах набувають у 428 навчальних зак-
ладах різних типів і форм власності, більшість
із яких входить до системи вищої освіти: не-
державні (асоціації, регіональні інститути со-
ціальної роботи) та державні навчальні закла-
ди (факультети університетів, університетські
технологічні інститути). Щороку на різні спе-
ціальності соціальної сфери приймають у се-
редньому 50 000 абітурієнтів. Викладання
здійснюється у контексті положень Болонсь-
кої декларації та посилення партнерської взає-
модії між навчальними закладами, які здійсню-
ють таку підготовку. Тут здійснюють не лише

підготовку професійних фахівців соціальної
сфери, а й проводять науково-дослідну робо-
ту за фахом.

Порівняльний аналіз систем підготовки
фахівців соціальної сфери у навчальних зак-
ладах Франції та України, який провела украї-
нська дослідниця Г.В.Лещук [9], дав змогу
встановити спільні і відмінні риси цієї підго-
товки. Так, спільними для обох країн є бага-
торівневий характер системи професійної
підготовки відповідних фахівців, спорідненість
навчальних дисциплін та їх змісту та ін. На-
томість істотною відмінністю вітчизняної мо-
делі підготовки фахівців соціальної сфери є
превалювання в навчальних програмах дис-
циплін теоретичного спрямування, що визна-
чає її спрямованість на підготовку фахівців
широкого профілю з ґрунтовними теоретич-
ними знаннями. Французька ж модель підго-
товки спрямована на підготовку фахівців вузь-
кої спеціалізації із ґрунтовною практичною
підготовкою [9, с.15].

У контексті Болонських домовленостей іно-
земна мова є одним з основних механізмів ре-
алізації інтеграційних процесів, мобільності
студентів, науковців та фахівців. Володіння іно-
земними мовами є одним з основних ме-
ханізмів реалізації процесів інтеграції у світо-
вий науковий, освітній і культурний простір.
Сучасний рівень вищої освіти вимагає впро-
вадження нових підходів до викладання іно-
земних мов, які дозволять підвищити якість
навчання, прискорити входження до світово-
го та європейського освітнього та наукового
простору.

У Франції в основу організації процесу вив-
чення іноземних мов покладено Рекомендації
Ради Європи, за якими викладання іноземних
мов має базуватись на спільних для всіх країн
Європи цілях, змісті і методах навчання задля
досягнення кваліфікаційних рівнів, які забезпе-
чують спілкування та можливість професійної
діяльності та мобільності майбутніх фахівців у
межах європейського простору. Саме тому
методика викладання іноземних мов у Франції
залучає різноманітні новітні методи з метою
розвитку їхніх мовленнєвих і комунікативних на-
вичок. Пропонуємо розглянути деякі з цих
підходів до викладання іноземних мов.

Для означення мови професійного спілку-
вання у французькій методичній традиції по-
бутує термін «langue de spécialité» («фахова
мова»). Це поняття визначають як сукупність
мовних і / або мовленнєвих явищ певної спе-
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ціальної галузі спілкування. Французькі мето-
дисти наголошують, що «це не окрема мова,
а спеціальна лексика, синтаксис і специфіч-
на організація дискурсу, яким притаманна од-
нозначність вираження при функціонуванні у
спеціальній комунікативній сфері» [10, p.14].
До аналогії з англомовною назвою Language
for Specific Purposes ними також утворено
франкомовний термін-кальку Français sur
Objectifs Spécifiques.

Постійно зростаюча потреба у фахівцях, які
досконало володіють іноземною мовою, у тому
числі мовою професійного спрямування, зумо-
вила оволодіння мовою як засобом спілкуван-
ня в професійно-орієнтованих комунікативних
ситуаціях майбутньої фахової діяльності.
Відтак основна увага французьких методистів
і викладачів зосереджується на комунікатив-
ному підході до навчання, основними принци-
пами якого є мовленнєва спрямованість і си-
туативність. У процесі навчання за комуніка-
тивним методом учні набувають комунікатив-
ної компетенції – здатності користуватись мо-
вою залежно від конкретної ситуації, іншими
словами, навчаються комунікації у процесі
самої комунікації.

Навчальна діяльність протікає в атмосфері
колективного спілкування, співпраці студентів,
взаємодії викладача зі студентами, тобто вона
набуває спеціальної форми організації пізна-
вальної діяльності – інтерактивного навчан-
ня. У процесі набуття знань студент виступає
як рівноправний партнер викладача, здійсню-
ючи безпосередній вплив на його вибір спо-
собів і змісту навчання і зумовлюючи застосу-
вання таких, які йому допомагають вчитися са-
мостійно. Мотивуючим фактором у навчанні
стає пізнання і відкриття «самого себе», розк-
риття своїх потенційних можливостей, свого
«я» [11, с.532]. Акцент з навчаючої діяльності
викладача переноситься таким чином на пізна-
вальну активність студента. Широкого поши-
рення набув зокрема такий інтерактивний ме-
тод навчання, як групова дискусія, у ході якої
колективно обговорюється якась проблема.
Обговорення проводять лише студенти, а вик-
ладач виступає в ролі слухача і лише після об-
говорення підводить підсумок.

Вагоме місце відводиться також індивіду-
ально-самостійній діяльності студента, тоб-
то різноманітним видам індивідуальної та
пізнавальної діяльності, яка відбувається як на
навчальних заняттях, так і поза ними під керів-
ництвом викладача, але без його безпосеред-

ньої участі: він виступає лише у ролі радника,
консультанта. Особливого значення набуває
звіт студента іноземною мовою про виконан-
ня індивідуальної роботи (презентація проек-
тної роботи, анотування чи реферування тек-
сту оригінальної іноземної фахової літератури
тощо).

У сучасних французьких концепціях навчан-
ня побутує спеціальний термін «langue et
civilisation» – «мова та цивілізація», яким по-
значають інтегроване навчання мови та куль-
тури країн, мова яких вивчається, тобто навчан-
ня мови через культуру, а культури через мову.
Іноземна мова розглядається таким чином як
повноводне джерело інформації про культуру
народу, мову якого вивчають, як засіб пізнан-
ня і засвоєння його духовних цінностей [11,
с.532 ]. Мета навчання визначається як фор-
мування міжкультурної компетенції, що озна-
чає усвідомлення власної культурної спадщи-
ни та засвоєння істотних фактів, норм і цінно-
стей іншої національної культури поряд із знан-
ням її мови, і, в кінцевому результаті, «міжкуль-
турної особистості», яка житиме і діятиме у
сучасному глобалізованому світі. Слід зазна-
чити, що важливо не лише ознайомити студен-
та з даними про цю країну, щоб він її запам’я-
тав, але й сформувати у нього позитивне став-
лення до неї, адже вивчення мов має на меті
зближення народів.

Засобами навчання є текстові навчальні
автентичні курси, аудіо- та відео-автентичні
курси із завданнями, що відображають особ-
ливості мови, побуту, життя, історії, культури
країн досліджуваної мови.

Французькі методисти з іноземних мов на-
голошують на важливості формування креа-
тивних умінь студентів. Креативні вміння осо-
бистості студента забезпечують його ефек-
тивні дії і прийняття рішень в ситуаціях,
відмінних від стандартів і зразків у полілінгво-
культурному середовищі.

Вияву креативних умінь вимагають, наприк-
лад, ситуації ведення ділових переговорів,
участь у програмах соціальної взаємодії, міжна-
родних конференціях, конгресах з проблем
міждержавного характеру та ін.

Висновки. У своїй статті ми розповіли
лише про загальні тенденції втілення «бо-
лонських» принципів у вищу освіту Франції і
України. Це цікаве і широке питання потребує,
звісно, поглибленого вивчення в подальшому,
особливо у ракурсі вивчення порівняльних ха-
рактеристик національних систем освіти, фор-
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мування єдиної нормативно-правової бази,
покликаної регулювати освітні процеси в євро-
пейському культурному просторі. Потребують
докладнішого вивчення й інші питання: акаде-
мічна мобільність викладачів і студентів у євро-
пейському освітньому просторі, забезпечення
рівного доступу до якісної освіти тощо.

Незважаючи ні на що вже сьогодні можемо

з упевненістю стверджувати, що Болонська
декларація поклала початок прогресивним
змінам в освітніх системах більшості євро-
пейських країн. Упровадженню цих змін пере-
дує велика кількість досліджень учених та пе-
дагогів цілого світу. Окремі аспекти таких дос-
ліджень стануть предметом наших подальших
наукових розвідок.
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Баяновська М.Р.

У сучасному світі домінують процеси гло-
балізації, інтенсифікації, технологізації.

За таких умов духовна сфера особистості заз-
нає значного техногенного впливу, найчастіше
згубного для її розвитку. Зокрема, це стосуєть-
ся аксіологічної похідної. Дослідження зазначе-
ного впливу вважаємо актуальним питанням
не лише для педагогів-практиків, а й для вче-
них інших наукових галузей. Сутність протиріч,
зумовлених рушійними змінами в сучасному
суспільстві, окреслена потребою швидкого
реагування на виклики часу зі збереженням при
цьому основних вимірів закономірного пози-
тивного функціонування соціуму, дає підстави
констатувати наявність особливого обмежен-
ня повноцінного впливу та хаотичності систе-
ми, що об’єднує світ людських цінностей. Скла-
довими згаданої системи є взаємозв’язки між
світами техніки і технологій, які зазнають по-
стійних еволюційних та революційних змін, а
тому є високо динамічними. Справедливим є
твердження Я. Морбітцера про те, що
«…зіткнення двох надзвичайно різних світів не
може відбуватися без колізій – воно породжує
освітні дилеми і нові аксіологічні виклики». Пе-
редусім ідеться про те, щоб людина, викорис-
товуючи думки, не діяла всупереч своїм інте-
ресам і не знищувала протягом декількох ти-
сячоліть аксіологічного середовища.

Надзвичайно важливим для сьогодення по-
стає питання гармонійності технологізаційно-
го співвідношення та ціннісного світів (В.Г. Кре-
мень, Ю.В. Пелех, О.В. Сухомлинська).

Формування духовного світу дітей і молоді,
духовності як провідної особистості – велике і
складне завдання, що стоїть у центрі уваги
педагогів, вихователів, учителів, батьків, ши-

ФОРМУВАННЯ  ДУХОВНОСТІ  ОСОБИСТОСТІ
НА  ОСНОВІ  ХРИСТИЯНСЬКИХ  ЦІННОСТЕЙ

рокого педагогічного загалу. Особливої актуаль-
ності воно набуває сьогодні, коли проблеми
соціально-економічного й політичного розвит-
ку країни боляче вразили молодь. У молодіж-
ному середовищі відчутно падає духовність, що
пояснюється зниженням рівня життя в Україні,
відсутністю соціальної захищеності, явним і
прихованим безробіттям, інфляцією, невизна-
ченістю моральних орієнтирів у політиці дер-
жави й повсякденному житті. Засоби масової
інформації та комунікації дедалі більше впли-
вають на суспільство й особливо на молодь,
пропагують насилля, зброю, силу, прищеплю-
ють моральний релятивізм, конформізм, ци-
нічно-гедоністичне ставлення до повсякдення.
Усе це призводить до відчуження дітей і мо-
лоді від моралі, спонукає їх до власних пошуків
самореалізації, інколи в субкультурі, андегра-
ундній культурі, а відтак до певного заперечен-
ня духовності й моральності як суспільно і осо-
бистісно значущих феноменів. Ці процеси по-
силюються кризовим станом сучасної сім’ї, яка
перестає відігравати роль головного каналу
долучення дитини до моральних начал і дже-
рела розвитку моральності.

Ситуація загострюється й тим, що вироб-
лені в попередні десятиліття суспільні ідеали
мали узагальнений, регламентований, держав-
ницько-класовий характер, а не зверталися до
внутрішнього, особистісного світу кожної лю-
дини (М.Р. Баяновська, І.Д. Бех, Г. Ващенко,
О.І. Вишневський, О. Гринів, О.В. Киричук,
О.В. Сухомлинська). Тому перехід від глобаль-
них суспільних категорій, від публічної ритори-
ки про моральність до розуміння духовності як
складного психічного феномена, самоусвідом-
лення особистості в нинішніх умовах викликає
багато проблем і навіть кризових ситуацій.

У цьому контексті велике занепокоєння вик-
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ликають процеси, що відбуваються у всьому
світі. Всеохоплююча перетворювальна
діяльність людини в сучасну епоху, її негативні
безпосередні й більш віддалені соціальні на-
слідки актуалізують відповідальність усіх лю-
дей за збереження природи, її багатств і роз-
маїття на всій планеті. Прояви тероризму, ан-
тицивілізаційний рух у масштабах усієї людсь-
кої спільноти, тенденції дедалі значнішої по-
ляризації на багатих і бідних у контексті роз-
витку глобалізаційних процесів ще більше ак-
туалізують проблеми світоглядних аспектів
моральності й духовності всього людства і кож-
ної окремої людини.

У таких умовах визначення духовності як
основної характеристики людини, її духовних
пріоритетів і обґрунтування системи ціннос-
тей, що мають творити засади життя дитини,
виступають провідними в процесі її соціалізації.
Формування духовного світу особистості - це
надскладне питання, що потребує комплекс-
ного й багаторівневого розв'язання.

Сьогодні в Україні по-різному тлумачиться
поняття духовності, розроблено різні підходи
до її формування, які часто суперечать і запе-
речують один одного. Бажання допомогти ди-
тині спонукає шукати спільну точку зіткнення
між різними формами суспільної свідомості,
вести діалог, звертатися до витоків духовності,
що лежать у багатстві людської історії, культу-
ри, науки, філософії, релігії.

У ІІІ тисячолітті дедалі більше політичних і
культурних діячів, учителів і батьків звертають-
ся до християнських моральних цінностей як
найбільш стійких, універсальних, не підвлад-
них політичній та ідеологічній кон'юктурі. Це
означає, що сучасне українське суспільство
поступово підходить до визнання й освоєння
етичних основ християнських цінностей, від
яких воно було штучно відлучене протягом
багатьох десятиліть, а в більшості людей
навіть було сформовано різко негативне став-
лення до них.

У ситуації гострого дефіциту ціннісних ус-
тановок і орієнтацій християнські моральні
цінності, які є основою гуманістичних ціннос-
тей, відіграють дедалі вагомішу роль у сучас-
ному вихованні молодої генерації українців.
Отже, виникає гостра потреба в залученні хри-
стиянських цінностей до процесу виховання
дітей, визначенні основних засад, цілей, на-
прямів, змісту, форм і методів формування
духовності на їх основі, які разом з іншими скла-
довими сприятимуть розвитку й формуванню

духовної високоморальної особистості майбут-
нього громадянина України.

Поняттям «духовність» оперують у різних
сферах освіти і виховання, незважаючи на те,
що воно не достатньо розтлумачене у філо-
софській, психологічній і педагогічній літературі.

У контексті нашої проблеми під духовністю
розуміємо внутрішній світ людини, її само-
свідомість та діяльність, що може бути спря-
мована на різні сторони й об'єкти, на будь-які
феномени зовнішнього і внутрішнього світу
людини. Духовність - це складний психічний
феномен самоусвідомлення особистості,
внутрішнє сприймання, привласнення нею
сфери культури, вростання в неї олюднення і
розуміння як власного надбання та одухотво-
рення.

Такий підхід передбачає розгляд духовної
сфери як складової феномена культури. Існує
чимало визначень поняття "культура", але
спільними його складовими є релігія, мен-
тальність, наука, мистецтво, освіта, побут,
матеріальний добробут тощо при особистіс-
но-диференційованому, критеріальному і
світоглядному підходах до них.

Системоформуючим ядром зазначених
складових вважаємо цінності, тобто утворен-
ня, в основі яких закладені почуття людей. Ці
почуття спрямовані на ідеал, ідеальне - те, до
чого людина прагне. Цінності означають по-
зитивну або негативну значущість будь-якого
об'єкта, нормативний бік явищ.

Наявність великої кількості людських потреб
і способів відчуття привела до різноманітних
оцінок: те, що для однієї людини має велику
цінність, для другої - малу або зовсім ніяку. З
формального боку цінності розподіляються на
позитивні і негативні, на відносні й абсолютні,
на суб'єктивні й об'єктивні. За змістом вирізня-
ють цінності речей, логічні, естетичні, моральні
тощо. Виходячи з цієї ієрархії цінностей, мораль-
но-етичні установки мають абсолютний харак-
тер, універсальне значення і є основними ка-
тегоріями духовності, До моральних цінностей
належать нормативні уявлення про добро і зло,
справедливість, прекрасне і потворне, про при-
значення людини, людські ідеали, норми, прин-
ципи життєдіяльності тощо. Вони є основою всіх
вчинків діяльності людини, мають моральну
значущість і впливають на загальне суспільне
життя [4, 34].

Моральні цінності, уявлення, установки й
аксіоми - це продукт нашої історії та культури.
Зародившись у І-му ст. нашої ери в Палестині
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в контексті розвитку християнства, вони прой-
шли з людством багатовікову еволюцію.

Починаючи з перших релігійних книг - Ново-
го Заповіту, Біблії, відбувалося становлення
основоположних християнських цінностей -
загальних чеснот: розсудливість, помірко-
ваність, справедливість та стійкість (чесність,
правдивість, вірність слову) і теологічних чес-
нот: віра, надія, любов (милосердя). Сталими
моральними взірцями, канонами є також Де-
сять християнських заповідей.

Християнство, його основоположні цінності
стали джерелом і основою для синтезу в Європі
моральних ідей античності - істини, добра і
краси - з християнськими постулатами актив-
ного ставлення людини до світу, універсаль-
ності, не пов'язаної з будь-якими політичними
й етнічними рамками, зверненнями до особи-
стості як до носія історичної відповідальності.
Від середньовіччя саме християнство форму-
вало культурну традицію та забезпечувало
культурну єдність спочатку Західної Європи і
поступово світу в цілому. Християнські куль-
турні цінності стали основою розвитку всієї
культури, особливо музики, живопису, літера-
тури. Вони інтегрувалися з іншими спорідне-
ними смислами, напрямками, моральними
цінностями певного народу, моральними зви-
чаями і традиціями, вибудували ціннісний світ
сім'ї, стосунків між дітьми і батьками [4, 34-35].

З часом у модерну добу християнські
цінності перестали прямо ототожнювати з хри-
стиянством як релігією і почали оцінювати їх
як універсальні моральні цінності західної, тоб-
то християнської цивілізації в культурологічно-
му її вимірі, які набули загальнолюдського ха-
рактеру. Нині вони є невід'ємною складовою
сучасної культури і явно чи дискретно вплива-
ють на життя кожної людини й суспільства в
цілому незалежно від того, яку світоглядну
позицію відстоюють їхні носії - спекулятивну
(світську) чи релігійну.

Отже, довгостроковий і понадситуаційний,
інтегративний характер цінностей, що увійш-
ли до людської культури як християнські мо-
ральні цінності, надає їм особливої ролі в про-
цесі виховання дітей і молоді.

Християнські моральні цінності є раціо-
нальною сферою, складовими гуманітарної
культури, гуманістичними постулатами, зна-
чення і суть яких розкриваються завдяки ви-
ховному впливу на духовний світ дитини через
почуттєво-емоційну сферу.

Формування духовності особистості на ос-

нові християнських цінностей має спиратися
на еволюційно-синергетичний підхід, який
ґрунтується на ідеях історичного нелінійного
розвитку цінностей і їх понятійного апарату
через синтез та інтеграцію своїх складових
(література, мистецтво, музика, живопис
тощо), приводить до розширеного й уточне-
ного розуміння моралі, моральності, духов-
ності, а отже, до розуміння і позитивного став-
лення до єдності, багатоманітності й невичер-
пності світу.

Цивілізаційний і конкретно-історичний підхо-
ди дають змогу осмислити розвиток христи-
янських цінностей у повному обсязі з ураху-
ванням духовно-моральних засад у процесі
історичного розвитку й виділити як їх універ-
сальні властивості, так і конкретно історичні
особливості.

У тісному зв'язку з попередніми підходами
не менш важливим у цьому контексті є культу-
рологічний підхід, бо християнські цінності й
загальна культура становлять єдиний культур-
ний конструкт, особливо в його історико-епісто-
мологічному і генетичному вимірах.

Необхідним для формування духовного світу
дитини є системний підхід. Він передбачає
цілісний, ієрархічний, взаємозалежний і відкри-
тий процес залучення дітей та молоді до цінно-
стей у їх постійному розвитку й саморозвитку,
а також наступність і безперервність, тобто
постійне ускладнення й урізноманітнення
змісту і напрямів розвитку моральних чеснот,
комплексність та інтегрованість, які полягають
у взаємодії навчання і виховання, поєднанні
зусиль сім'ї, позашкільних закладів, дитячих
об'єднань у виховному процесі.

Морально-ціннісна парадигма формування
дитячого мислення має неодмінно відштовхува-
тись від діяльнісного підходу, відповідно до яко-
го в структурі особистості закріплюються ті но-
воутворення, в які вона вкладає не лише власні
почуття, а й свою працю, свої досягнення.

Соціально-педагогічна практика, виховання
ґрунтується також на культуровідповідності,
що передбачає органічну єдність формування
духовності з історією і культурою народу, його
мовою, звичаями, традиціями, в тому числі й
релігійними.

Викладені вище підходи стосуються орга-
нізації процесу формування моральних цінно-
стей.

Отже, мета формування духовності - це ви-
ховання в дітей та молоді інтелектуально-мо-
ральних інтересів і запитів, ціннісних поглядів,
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орієнтацій та переконань; створення таких
умов, які б сприяли розвитку моральної актив-
ності дитини; формування моральної спрямо-
ваності її психічної діяльності, моральності по-
тягів, інтересів, поглядів, думок, переконань.

Вирішальною умовою формування духовно-
го світу дитини є цілеспрямована багатоаспек-
тна і всебічна діяльність у контексті ціннісного
самоусвідомлення особистості.

Виходячи з того, що кількість цінностей об-
межена для сприймання й усвідомлення осо-
бистістю, а внутрішній світ дитини - своєрід-
ний і багатий, то мета педагогічного впливу
полягає в прилученні дитини до тих христи-
янських цінностей, які мають універсальне гу-
маністичне значення, абсолютний характер і,
що найважливіше для виховання, позитивну
спрямованість.
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Палько Т.В.,
Іваць О.М.

У статті окреслено питання забезпечен-
ня освітніх потреб національних меншин За-
карпаття. Наведені статистичні дані щодо
функціонування шкіл на цій території під час
різних державних утворень. Здійснено аналіз
роботи органів управління освіти, їх методич-
них служб, недержавних організацій з питань
сприяння вільному розвитку, використанню і
захисту мов народів краю.

Закарпатська область є наймолодшою в
Україні. Вона була утворена 22 січня

1946 р. Її територія – 12,8 тисяч квадратних км.
Обласним центром є місто Ужгород. Область
розташована на крайньому заході країни й
межує з чотирма іноземними державами –
Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Руму-
нією. Географічне розташування краю визна-
чає наявність серед його населення досить

ОСОБЛИВОСТІ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬО-МОВНИХ  ПОТРЕБ

НАЦІОНАЛЬНИХ  МЕНШИН  ЗАКАРПАТТЯ

великої кількості національних меншин. Об-
ласть населяють представники понад 100 на-
ціональностей. Згідно з Всеукраїнським пере-
писом населення 2001 року в краї проживають
1010,1 тисячі українців (80,5 відсотка), 151,5
тис. угорців (12,1 відсотка), 32,1 тис. румунів
(2,6 відсотка), 31,0 тис. росіян (2,5 відсотка),
14,0 тис. ромів (1,1 відсотка), 5,6 тис. словаків
(0,5 відсотка), 3,5 тис. німців (0,3 відсотка), а
також 1540 білорусів, 565 євреїв, 518 поляків,
490 вірмен та ін.

Тому одним із пріоритетних завдань для
владних структур і громадських організацій
краю є зміцнення історично-традиційної ат-
мосфери міжетнічної злагоди для подальшо-
го розвитку та гармонійного співіснування
представників різних національних спільнот.
Забезпечення прав національних меншин є
актуальною проблемою не тільки науково-те-
оретичного, але й насамперед прикладного
порядку.

Вступ до Ради Європи додає Україні нових
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прав та покладає на неї всю повноту відпові-
дальності за підтримання безпеки і стабіль-
ності у державі й зобов'язує виконувати взяті
на себе міжнародні обов'язки у сфері міжнаці-
ональних відносин.

Можна стверджувати, що чинне українське
законодавство в сфері забезпечення прав і
свобод національних меншин і народів у ціло-
му відповідає міжнародним зобов'язанням Ук-
раїни перед Радою Європи, відображає євроі-
нтеграційний курс нашої держави.

Вагомим підґрунтям для цього стало прий-
няття низки законів, що стосується прав лю-
дини і національних меншин. Це:

- Декларація прав національностей Украї-
ни (1 листопада 1991 р., Верховна Рада);

- Закон України "Про громадянство" (16 чер-
вня 1992 р.);

- Закон України "Про національні меншини
в Україні" (25 червня 1992 р.) - цей закон екс-
пертами ОБСЄ визнаний найпрогресивнішим
та найдемократичнішим з усіх законодавчих
актів серед країн СНД;

- Закон України "Про засади державної мов-
ної політики" (6 листопада 2012 р.).

Крім того, питання, пов'язані зі сферою
міжнаціональних відносин, регулюються відпо-
відними статтями законів України "Про освіту",
"Про інформацію", "Про друковані засоби ма-
сової інформації (пресу) в Україні", "Про місце-
ве самоврядування", "Про культуру" тощо.

Україна приєдналася практично до всіх
міжнародно-правових актів у сфері забезпечен-
ня прав національних меншин, зокрема:

- Рамкова конвенція про захист національ-
них меншин (Страсбург, 1 лютого 1995 р. Ра-
тифікована Верховною Радою України 9 груд-
ня 1997 р.);

- Європейська хартія регіональних мов або
мов меншин (ратифікована Верховною Радою
України 15 травня 2003 р.);

- Рекомендації щодо мовних прав націо-
нальних меншин (Осло, лютий 1998 р.);

- Гаазькі рекомендації щодо прав націо-
нальних меншин на освіту (1996 р.).

Освіті відводиться особлива роль у забез-
печенні соціалізації та соціальної захищеності
дітей - представників національних меншин,
що проживають на території області. Оскільки
освіта є основою інтелектуального, культурно-
го, духовного, соціального, економічного роз-
витку суспільства й держави в цілому, то про-
блему навчання й виховання учнів національ-
них меншин слід розглядати в діалектичному

зв'язку із розв'язанням проблем стратегії роз-
витку освіти в Україні і з урахуванням найваж-
ливіших особливостей регіону.

Характерними історичними особливостями
краю щодо розвитку освіти є такі:

- Закарпаття - унікальний і самобутній по-
ліетнічний регіон нашої країни, де проживають
понад 100 етнічних спільнот;

- народна освіта в регіоні впродовж віків не
мала повної національної свободи й у зв'язку з
періодичними неодноразовими змінами дер-
жавної приналежності краю постійно потерпа-
ла від денаціональних впливів: латинізації,
мадяризації, чехізації, русифікації;

- населення регіону через численні як при-
родо-географічні, так і соціально-економічні та
політичні фактори постійно піддавалося демог-
рафічно-еміграційним і міграційним процесам;

- нації та етноси регіону як найбільш
стабільні утворення в безлічі соціальних ре-
алій усіляко піклувалися про створення націо-
нальних шкіл, їх демократичного й світського
характеру;

- у краї існували й існують найрізноманітніші
релігійні конфесії.

Усе це мало значний безпосередній і опо-
середкований вплив на розвиток освіти в краї,
шлях якого не лише складний і неоднозначний,
а й здебільшого суперечливий як у минулому,
так і в наш час.

У період входження Закарпаття до складу
Австро-Угорської монархії представники націо-
нальних меншин краю правом навчатися
рідною мовою, як правило, не користувалися.
У 1917/18 навчальному році на території За-
карпаття (яке входило до складу Австро-
Угорської імперії) було 517 так званих народ-
них (початкових) шкіл, 8 горожанських, 3
гімназії. Усі ці навчальні заклади, крім декіль-
кох народних, були угорськомовними.

Права національних меншин навчатися
рідною мовою для Закарпатців в основному
походять із Паризької мирної конференції 1919-
1920 років, яка була скликана державами пе-
реможницями для вироблення і підписання
умов з переможеними державами у Першій
світовій війні 1914-1918 рр. Утворення нових
держав, встановлення нових кордонів спричи-
нило збільшення чисельності національних
меншин. Жорсткі вимоги були виставлені і до
Чехословаччини, до складу якої увійшло Закар-
паття. У тому числі вимагалося вільне вико-
ристання рідної мови навіть угорцями і німця-
ми, функціонування шкіл з мовами навчання
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національних меншин. Було запроваджено
двомовні документи (про освіту, свідоцтво про
народження, обов'язкову звітність, табелі ус-
пішності та ін.), вільний розвиток школи з різни-
ми мовами навчання. У 1937/38 навчальному
році в краї було вже 803 народних школи, 44
горожанські і 8 середніх (гімназій). З вказаної
кількості народних шкіл 463 були з українсь-
кою (подкарпатською, за джерелами того часу)
мовою навчання, 188 чехословацькою, 177
угорською, 24 німецькою, 4 румунською, 7
єврейською. Серед горожанських шкіл функ-
ціонували: 21 - українською, 23 - чехословаць-
кою мовами (при них діяли окремі класи з
угорською та німецькою мовами). Серед
гімназій у 5-х навчання здійснювалося українсь-
кою мовою (в т.ч. у 2-х були чехословацькі
відділення, а в 1-му – угорське), 1 - чехосло-
вацькою мовою, 2 - єврейською.

У період Другої світової війни (період вход-
ження Закарпаття до складу Угорського коро-
лівства) і повоєнних років (радянські часи)
відбулися значні кількісні зміни в складі насе-
лення етнічних спільнот, що мешкали на тери-
торії регіону та відповідно і в мережі навчаль-
них закладів. Однак найбільш бурхливого роз-
витку освіта на Закарпатті набула після війни
з возз'єднанням його з Радянською Україною.
Не заперечуючи факту русифікації освіти в ра-
дянський період (запровадження обов'язково-
го вивчення російської мови у всіх навчальних
закладах, різке збільшення кількості російсь-
комовних шкіл і класів, закриття навчальних
закладів з чехословацькою, німецькою,
єврейською мовами, перехід в румунських шко-
лах на навчання молдавською мовою), слід
об'єктивно зазначити, що на початок розбудо-
ви незалежної Української держави в регіоні
були наявні необхідні організаційно-матері-
альні умови для розгортання й реалізації стра-
тегії розвитку освіти, у тому числі й національ-
них меншин.

 З поступальним відродженням національ-
ної державності України, унаслідок поліетніч-
ної структури населення в регіоні для задо-
волення етнокультурних потреб національних
меншин в області створено мережу освітніх,
культурно-мистецьких закладів, яку приведе-
но у відповідність до національного складу
населення та запитів громадян щодо мови
навчання.

За два останні десятиріччя відбулася пев-
на зміна в мережі й контингенті учнів шкіл на-
ціональних меншин. Значно зменшилася

кількість шкіл і учнів із російською мовою на-
вчання. У той же час зросла кількість шкіл, де
навчання ведеться угорською мовою. Школи з
румунською мовою навчання перейшли на
латинський алфавіт. В окремих школах запро-
ваджено вивчення словацької мови.

У регіоні в 2012/2013 навчальному році фун-
кціонує 544 загальноосвітні навчальні заклади
з українською мовою навчання і 119 – з навчан-
ням мовами національних меншин, у тому числі
62 з угорською мовою навчання, 12 – румунсь-
кою, 1 – російською, 32 – з українською й
угорською, 3 – з українською і російською, по
1 з українською і словацькою, 1 – українською
і румунською, 1 – румунською, українською та
російською. Загальну середню освіту здобува-
ють українською мовою 131,3 тисяч учнів
(87 %), угорською – 14,8 тис. (10 %), румунсь-
кою – 2,9 тис (2 %), російською – 1 тис. (1 %),
словацькою – 127 учнів (0,1 %). Аналіз відсот-
кового співвідношення національного складу
населення області й учнів, які вчаться рідною
мовою, свідчить, що мережа загальноосвітніх
навчальних закладів в основному забезпечує
можливості навчання дітей рідною мовою на-
ціональних меншин населення, що прожива-
ють компактно. У вказаних навчальних закла-
дах всі предмети вивчаються рідною мовою
(таких закладів переважна більшість) або на-
вчання рідною мовою здійснюється лише в
початкових класах, а в основній та старшій
школі продовжується українською, у той же час
збережено вивчення рідної мови, а також ок-
ремих предметів рідною мовою (так організо-
ване навчання для учнів у школі зі словацькою
в м.Ужгороді та угорською мовами навчання у
Рахівського районі).

Крім того, в школах з українською мовою
навчання вивчення мов народів Закарпаття
здійснюється як окремий предмет, чи факуль-
тативно, чи в гуртках (російська, угорська, ру-
мунська, словацька, німецька, польська
мови).

А у тих випадках, коли організувати навчан-
ня дітей рідної мови в межах навчальних планів
загальноосвітніх навчальних закладів немає
можливості, створюються так звані «недільні
школи». Таким чином організоване навчання
для дітей німецької, польської, вірменської,
єврейської, чеської, русинської, ромської
спільнот, а також угорської в місцях, де вони
проживають дисперсно. Підставою для їхньо-
го функціонування є наказ (від 06.10.2004
№778/49) Міністерства освіти і науки України
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та Держаного комітету України у справах на-
ціональностей і міграції «Про затвердження
Типового положення про культурно-освітній
центр національних меншин України». Ці ус-
танови визнано однією з форм забезпечення
народам і національним групам реалізації пра-
ва на вивчення рідної мови, літератури, історії,
національних і культурних цінностей, традицій
рідного народу, відповідно до потреб населен-
ня, що проживає в цьому регіоні.

Усі зазначені зміни в мережі загальноосвітніх
навчальних закладів відбулися в багатьох ви-
падках за ініціативи активістів громадських
організацій, у тому числі національно-культур-
них товариств. Роботу всіх «недільних шкіл» (їх
є близько 30) організовують, забезпечують
функціонування і фінансування саме націо-
нально-культурні товариства.

У краї діє близько 200 національно-культур-
них товариств. Головною метою їхньої діяль-
ності є відродження етнічної культури, рідної
мови, духовне та національне збагачення
тощо. За їхньою ініціативою створюються те-
атри, школи, центри, проводяться фестивалі
та мистецькі конкурси. 56 товариств мають
статус обласних, у тому числі: 17 – ромської
спільноти, 12 – угорської, 9 – русинської, по 4
– словацької (Товариство словаків Закарпат-
тя ім.Л.Штура; Обласна культурно-освітня
організація «Матіца Словенска» на Закарпатті;
Обласне товариство словацької інтелігенції;
Закарпатське обласне культурно-просвітнє то-
вариство словацьких жінок «Довіра») і румунсь-
кої, по 2 – російської, німецької, єврейської, по
1 польської, вірменської, білоруської, грецької.

Усі без винятку національні меншини об-
ласті мають доступ до засобів масової інфор-
мації. Українською, угорською, румунською,
словацькою, німецькою мовою ведуться те-
лепередачі, функціонує авторська програма
русинською мовою. Ефірний час мовами на-
ціональних меншин складає понад 45% від
виділеного часу для обласного телерадіомов-
лення. Мовами національних меншин виходить
26 видань, із них угорською –  13, російською
– 4. Є видання і словацькою, ромською, ру-
синською, румунською, німецькою, єврейсь-
кою, переважна більшість із яких утримується
благодійними фондами громадських органі-
зацій.

Багатонаціональний склад населення За-
карпаття зумовив його поліконфесійний харак-
тер. Сьогодні в області близько 40 конфесій,
течій, напрямів, 1,5 тисяч релігійних органі-

зацій. Конфесії відігравали важливу роль у роз-
витку освіти області. До І світової війни заснов-
никами всіх шкіл краю в основному були різні
релігійні організації. У період між двома світо-
вими війнами (період входження Закарпаття
до складу Чехословаччини) функцію утриман-
ня навчальних закладів бере на себе держава,
але засновником великої кількості шкіл зали-
шається церква. Якщо в радянський період про
таке не могло бути і мови, то сьогодні в об-
ласті функціонують 5 загальноосвітніх ліцеїв,
засновниками яких є благодійні фонди рефор-
матської, римо-католицької та греко-католиць-
кої Церков.

Приділяється постійна увага підготовці
кадрів для навчальних закладів з мовами на-
вчання і виховання національних меншин. В
Ужгородському національному університеті
понад 50 років працюють відділення угорсь-
кої, російської, німецької філології, а з середи-
ни 1990-х років відкрито відділення словацької
та румунської філології, з 2008 року тут функ-
ціонує гуманітарно-природничий факультет з
угорською мовою навчання фахових дисциплін.
Угорське і румунське відділення є і в гумані-
тарно-педагогічному коледжі Мукачівського
державного університету, де здійснюється
підготовка кадрів для дошкільних і загально-
освітніх навчальних закладів з мовами навчан-
ня національних меншин, та Ужгородському
училищі культури. У 1996 році відкрито Закар-
патський інститут з угорською мовою навчан-
ня в місті Берегово. Молодь угорської менши-
ни має можливість здобувати освіту рідною
мовою в Берегівському медичному училищі,
Мукачівському аграрному технікумі.

Частина випускників середніх навчальних
закладів області здобуває вищу освіту в сусідніх
країнах (Угорщина, Словаччина, Румунія,
Польща). І це, як правило, здійснюється не за
міжнародними угодами міністерств, а за домо-
вленостями національно-культурних това-
риств.

Важлива увага приділяється підвищенню
кваліфікації педагогічних працівників. Навчаль-
ним, науково-методичним та інноваційним
центром підвищення кваліфікації педагогічних
кадрів регіону є Закарпатський інститут після-
дипломної педагогічної освіти. Відповідно до
законодавства України на нього покладено
обов’язки здійснення науково-методичного за-
безпечення системи загальної середньої ос-
віти області.

Уживаються заходи тут і щодо підвищення
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кваліфікації педагогів навчальних закладів з
навчанням мовами національних меншин.
Кожний педагог області раз на 5 років пови-
нен пройти курсову підготовку. Курси прово-
дяться з питань педагогіки, психології, дидак-
тики, методики навчання (викладання)
шкільних предметів у національних школах для
всіх категорій учителів. Окремі лекції та прак-
тичні заняття ведуться мовами навчання.
Практикується проходження педагогічної прак-
тики педпрацівниками шкіл національних мен-
шин на базі навчальних закладів Угорщини,
Румунії, Словаччини. Така форма роботи дає
можливість ознайомитися з інноваціями на-
вчання за кордоном, підвищити рівень мовної
культури та фахових знань. Для вчителів шкіл
національних меншин, зокрема, проводять-
ся: семінари для авторів підручників і навчаль-
них посібників; інформативно-методичні семі-
нари з актуальних питань функціонування
шкіл національних меншин; семінари-практи-
куми з питань викладання державної та рідної
мови; науково-методичні семінари з педагогіч-
них інновацій (зокрема вивчення рідної мови
та другої мови).

У рамках курсової підготовки керівників за-
гальноосвітніх навчальних закладів, заступників
директорів з виховної роботи, педагогів-орга-
нізаторів, учителів питання роботи з дітьми на-
ціональних спільнот обговорюються під час
тематичних дискусій, конференцій з обміну
досвідом. Темою курсових творчих робіт окре-
мих педагогічних працівників є різні аспекти
специфіки роботи з такими учнями.

Працівники Інституту є авторами (співавто-
рами) ряду навчальних програм і підручників
для шкіл мовами навчання національних мен-
шин. Ними підготовлено навчальні програми
для загальноосвітніх навчальних закладів із
словацької, угорської мови, інтегрованих курсів
з літератури (словацька і світова, угорська і
світова), української мови для шкіл з навчан-
ням угорською мовою, окремі підручники з
угорської мови і літератури, які отримали відпо-
відне погодження в Міністерстві освіти і науки
України.

За їхньої ініціативи підготовлено і видано
низку методичних посібників для вчителів, які
працюють з дітьми-ромами. Серед них: читан-
ка для ромських недільних шкіл та для позак-
ласного читання «Країна Романія», яка містить
тексти паралельно ромською й українською
мовами; орієнтовний календарний план для
учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних

закладів, де переважно навчаються діти-роми;
програма інтегрованого курсу «Мова романі та
ромська література» для 5-9 класів загально-
освітніх шкіл з українською мовою навчання і
навчальних закладів з вивченням мов націо-
нальних меншин; календарно-тематичний
план факультативного курсу «Історія ромів».

Працівники Закарпатського інституту після-
дипломної педагогічної освіти спільно з учите-
лями шкіл національних меншин беруть участь
в апробаціях підручників, рекомендованих
Міністерством освіти і науки України для цих
навчальних закладів, а також є перекладача-
ми підручників із різних навчальних предметів
україномовних шкіл на угорську.

Початок 1990-х років є часом відроджен-
ня словацької національної освіти на Закар-
патті (до цього понад 50 років словацька
мова не вивчалася в школах області). У 1992
році, на прохання батьків учнів, було відкри-
то класи зі словацькою мовою навчання в за-
гальноосвітній школі села Сторожниця Уж-
городського району. Для їхньої організації
була отримана допомога з боку Міністерства
освіти Словацької Республіки (забезпечення
вчителями, підручниками, методичною літе-
ратурою). Усі предмети в початкових класах
у цій школі викладалися словацькою мовою,
а в 5-11 – українською, але тут було збере-
жено вивчення словацької мови і літерату-
ри. Однак через відсутність коштів у район-
ному бюджеті 2000 року ці класи перестали
функціонувати.

У цей же час запроваджується факульта-
тивне вивчення словацької мови в школах сіл
Анталовці, Глибоке, Лінці, Середнє Ужгородсь-
кого району, Довге Іршавського, Тур'я-Ремети
Перечинського, Поляна, Гута Свалявського
районів. Пізніше словацьку мову почали вив-
чати в Перечинській та Великоберезнянській
гімназіях, а також у загальноосвітніх школах
№2, 7, 17, ліцеї та окремих дошкільних навчаль-
них закладах міста Ужгорода.

З 1997/98 навчального року окремі класи зі
словацькою мовою навчання відкрито в м.Уж-
городі (Авторський навчально-виховний комп-
лекс №2). Сюди теж були запрошені вчителі зі
Словаччини. Методичне наповнення забезпе-
чували кафедра словацької мови Ужгородсь-
кого національного університету та Закар-
патський інститут післядипломної педагогічної
освіти. У 2001/2002 навчальному році вказані
класи переведено до загальноосвітньої шко-
ли І-ІІІ ступенів №20 міста Ужгорода, а з верес-
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ня 2004 року на базі цих класів створено окре-
му школу №21 зі словацькою та українською
мовами навчання. У 2008 році відбувся пер-
ший випуск у цій школі, шістнадцять випуск-
ників отримали атестати про повну загальну
середню освіту.

Ужгородська міська рада своїм рішенням
(2008 рік) для потреб школи зі словацькою
мовою навчання виділила окрему будівлю
(пл.Жупанатська, 10). Цим же рішенням доз-
волила розміщення в частині приміщення куль-
турного центру словаків. Після капітального
ремонту будівлі, яке здійснювалося за кошти
як місцевого бюджету, так і словацької сторо-
ни, навчальний процес тут розпочався з ве-
ресня 2011 року. Сьогодні це спеціалізована
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №4 із по-
глибленим вивченням словацької мови Ужго-
родської міської ради. У 1- 4 класах навчаль-
ний процес тут здійснюється словацькою мо-
вою (127 учнів), а в 5-11 – українською (161
дитина), водночас останні вивчають також сло-
вацьку мову та літературу. Працюють тут 5
учителів зі Словаччини.

Слід зазначити, що за останні роки через
відсутність достатньої кількості педагогів та
відповідного фінансування частина факульта-
тивних груп з вивчення словацької мови ско-
ротили. У 2012/2013 навчальному році, крім
Ужгородської школи №4, словацька мова вив-
чається у 6 школах та одному позашкільному
навчальному закладі (240 дітей).

Сприяють вивченню та вдосконаленню сло-
вацької мови учнями перебування їх у дитячих
та молодіжних таборах, участь в учнівських
заходах, які регулярно організовують на тери-
торії Словаччини державні та недержавні
організації. Допомогу у вивченні словацької
мови надає і римо-католицька церква. На За-
карпатті виконують свою місію священики та
черниці зі Словаччини (катехизація і богослу-
жіння словацькою мовою). Змістовну роботу
проводять вони і з учнівською молоддю.

Підсумовуючи вищенаведене, є усі підста-
ви стверджувати, що в цілому в Україні і, зок-
рема, на Закарпатті, створено підґрунтя для
подальшого задоволення освітніх потреб на-
ціональних спільнот.
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Сучасне інформаційне суспільство вима-
гає від особистості адекватного реагу-

вання на зміну зовнішніх умов, вміння своєчас-
но аналізувати ситуацію, приймати рішення на
основі зроблених висновків, використовувати
різноманітні джерела інформації, співпрацюва-
ти з використанням новітніх засобів зв’язку, бути
інформаційно-компетентним професіоналом.

Разом з тим, зростає роль медіаосвіти як
складової загальної підготовки людини. Саме
необхідність поліпшення рівня медіакультури
населення спонукала до розроблення Кон-
цепції впровадження медіаосвіти в Україні, у
якій зазначено, що «медіаосвіта – частина ос-
вітнього процесу, спрямована на формуван-
ня в суспільстві медіакультури, підготовку осо-
бистості до безпечної та ефективної взаємодії
із сучасною системою масмедіа, включаючи як
традиційні (друковані видання, радіо, кіно, те-
лебачення), так і новітні (комп’ютерно опосе-
редковане спілкування, Інтернет, мобільна те-
лефонія) медіа з урахуванням розвитку інфор-
маційно-комунікаційних технологій». [1]

В Україні медіаосвіта лише починає розви-
ватися як окрема освітня галузь. Основними
завданнями медіаосвіти є всебічний розвиток
особистості засобами новітніх комунікаційних
технологій, виховання освіченої, соціально
інтегрованої людини.

Різні аспекти проблеми медіакомпетент-
ності досліджувалися вітчизняними та зарубі-
жними вченими. Так, роль інноваційно-кому-
нікаційних технологій у навчально-виховному
процесі розглянуто в роботах А. Довгялло,
М. Жалдак, В. Зінченко, В. Редько, Г. Козлако-
ва, І. Тесленко. Психолого-педагогічні особли-
вості впровадження інформаційно-комунікац-
ійних технологій у процес навчання аналізува-
лися Б.Гершунським, О. Ляшенком, В. Лапінсь-
ким, П. Маланюком, О. Самойленко та інши-
ми. Проблеми медіаосвіти вивчали О. Баранов,
Н. Духаніна, Г. Онкович, В. Робак, І. Сахневич,
О. Федоров, О. Янишин.

Основним поняттям та результатом медіао-
сітнього процесу є медіа грамотність. На думку
Г.В. Онкович [5], медіаосвіта – це процес навчан-
ня й самонавчання особистості за посередниц-

ЕЛЕМЕНТИ  МЕДІАОСВІТИ  У  СИСТЕМІ
ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ  ПЕДАГОГІВ

тва масово-комунікаційних засобів. Відповідно,
медіаграмотність допомагає людині активно
використовувати можливості інформаційного
медіапростору, сприяє йому  повною мірою зро-
зуміти мову рухомих образів. Медіаграмотність
ґрунтується на моделі, яка спонукає людину за-
мислюватися над тим, що вона дивиться або
читає, дає можливість аналізувати та давати
оцінку повідомленням, створеним засобами
медіа, генерувати власний медіа продукт та ро-
зуміти вплив медіаоточення на суспільні проце-
си в цілому та на особистість зокрема.

Сучасні медіа (у тому числі і Всесвітня ме-
режа) стали для підростаючого покоління
відігравати роль своєрідного альтернативно-
го світу, перетворилися з простих засобів
пізнання в фактор формування світоглядних та
морально-етичних цінностей. Вивчення робо-
ти з програмними продуктами для створення
медіа включено в програму курсу інформати-
ки для учнів старших класів загальноосвітніх
шкіл, що дає можливість школярам не тільки
користуватися готовими медіапродуктами, але
і створювати власний медіаконтент. Від-
сутність медіаграмотності та медіакультури це
може призвести до несподіваних та небажа-
них наслідків. Тому вивчення проблем станов-
лення медіаосвіти має важливе як педагогіч-
не, так і соціальне значення в умовах широко-
го проникнення інформаційних технологій у всі
сфери життєдіяльності людини.

Проектуючи вищенаведені міркування на
систему освіти педагогів, доходимо висновку
про необхідність впровадження медіаосвіти у
систему підготовки майбутніх фахівців у вищих
навчальних закладах та у систему підвищення
кваліфікації вчителів.

З іншого боку, практика використання інтер-
нет-ресурсів засвідчує, що значна частина пе-
дагогів недостатньо готова до впровадження
в навчально-виховний процес сервісів Інтернет,
до використання розмаїття медіаконтенту.
Більшість учителів та викладачів, які володіють
сучасними мережевими технологіями, викори-
стовують здебільшого свої навички для пошу-
ку та копіювання інформації.

Залишаються поза увагою педагогів і такі
потужні засоби комунікативної взаємодії, як
соціальні мережі Інтернет. Сучасні досліджен-
ня [2, 3] містять аналіз напрямів та перспек-



18’ 2013 31

тив використання соціальних мереж та інших
медіаосвітніх технологій у навчально-виховно-
му процесі вищих навчальних закладів.

У загальному результати досліджень вчених
указують на основні проблеми медіаосвіти в
Україні: відсутність системи масової медіаосві-
ти у навчальних закладах; відсутність або не-
повнота програм медіаосвіти для повнолітніх;
відсутність планування підготовки кадрів для
впровадження медіаосвіти; розшарування рівнів
освіти і різних освітніх програм, що суперечить
сучасним вимогам відкритості й варіативності
освіти; відсутність співпраці між освітньою сфе-
рою, медіабізнесом та іншими зацікавленими
сторонами; повна відсутність керованих форм
самоосвіти населення [4, с. 91-92.].

Таким чином, актуальним стає питання
впровадження елементів медіаосвіти в систе-
му підвищення кваліфікації педагогічних пра-
цівників, адже саме вчителі можуть стати про-
відниками нових ідей та концепцій сприйнят-
тя медіапростору підростаючим поколінням.

При впровадженні елементів медіаосвіти у
систему підвищення кваліфікації педагогічних
працівників потрібно врахувати такі основні
чинники: коротку тривалість курсів (3-4 тижні);
різний рівень володіння слухачами новими тех-
нічними засобами; специфіку предмета, який
викладає педагог; різний ступінь педагогічної
майстерності; наявність внутрішньої мотивації
до сприйняття нових знань; готовність до са-
моосвіти; забезпеченість навчального проце-
су сучасними технічними засобами навчання.

На сучасному етапі становлення медіаосвіт-
нього процесу доцільно використовувати діяль-
нісний підхід: педагоги під час проходження курсів
працюють над випускною роботою та презен-
тацією до неї з використанням офісних програм,
які рекомендовані Міністерством освіти і науки
України. Такий вид діяльності дозволяє учителю
комплексно підвищувати свою інформаційну
компетентність, отримувати навички викорис-
тання ІКТ у навчально-виховному процесі, на
практиці застосовувати можливості сучасних
комп'ютерних технологій, мережі Інтернет, об-
мінюватися набутим досвідом з колегами, обго-
ворювати та вирішувати проблеми, які виника-
ють. При цьому програмою курсів підвищення
кваліфікації педагогів потрібно передбачити
спецкурси з ІКТ для всіх категорій слухачів.

У процесі самостійного створення медіапро-
дуктів педагоги керуються консультаціями вик-
ладачів та методистів. Перед учителем постає
ряд проблем, які тісно пов'язані з його рівнем

медіаграмотності:
- відбір достовірної інформації з медіад-

жерел (сортування інформації за ступенем
достовірності та надійності інформаційного
ресурсу; порівняння матеріалів, отриманих з
різних джерел; ігнорування рекламних банерів
та гіперпосилань сумнівного характеру та ін.);

- оформлення, підбір матеріалу та ілю-
страцій до презентації (використання готових
шаблонів або створення власних; розуміння
понять гармонійності та відповідності у підборі
кольорових схем; розміщення текстової та гра-
фічної інформації у відповідності до прийнятих
норм; дозоване використання анімаційних
ефектів окремих елементів та слайдів тощо);

- змістовний захист випускної роботи з
використанням презентації (процес захисту –
це своєрідний комплексний медіапродукт);

- використання медіаматеріалів, створе-
них іншими людьми, їх модифікація (викорис-
тання фрагментів кінострічок, відеоряду; зміна
фону або інших елементів, які не відповідають
задуму; зміна або відміна наявних анімаційних
ефектів; видалення недоречних слайдів та до-
давання нових та ін.).

Таким чином, при виконанні випускної ро-
боти педагог є учасником навчального медіа-
освітнього процесу, який умовно можна роз-
ділити на такі етапи (в залежності від рівня ме-
діаграмотності деякі етапи можуть бути про-
пущені): опанування сучасними технічними
засобами навчання; навчання адекватно
сприймати інформацію; навчання оцінювати
джерела та якість інформації; навчання сприй-
няття та використання творів сучасної медіа-
культури; навчання технології створення та
подання медіа; творчість на основі викорис-
тання нових технологій.

Для деяких категорій слухачів доцільно до-
датково проводити спецкурси по використан-
ню програмного забезпечення для створення
коротких відеороликів, анімаційних продуктів.
Перспективним є створення буктрейлерів
(booktrailer (англ.) – короткий відеоролик за мо-
тивами книги. Основне завдання – розповісти
про книгу, зацікавити читача), анімаційних про-
дуктів для ілюстрації фізичних, географічних,
хімічних, біологічних явищ тощо. Слід відмітити,
що при цьому педагог має мати високий рівень
володіння ІКТ та медіаграмотністю.

Процес впровадження медіаосвітніх техно-
логій у систему післядипломної освіти потре-
бує подальшого дослідження. Нові завдання,
які виникнуть під час реалізації концепції меді-
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аосвіти, спонукатимуть до розвитку методич-
них та дидактичних основ цієї галузі освіти.

Сьогодні мало бути просто інформаційно
грамотним. Сучасне інформатизоване суспіль-
ство вимагає від особистості медіаграмотності.
Саме розвиток медіа- та інформаційної грамот-
ності є одним із пріоритетів Стратегічного пла-

ну Програми ЮНЕСКО «Інформація для всіх»,
тому що «медіа- та інформаційна грамотність
є необхідною умовою для сталого розвитку
відкритих, плюралістичних, інклюзивних
суспільств знання, а також інститутів грома-
дянського суспільства, організацій, спільнот й
окремих осіб» [6].
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Петечук К.М.,
Сігетій І.П.

Наявність математичних здібностей в од-
них учнів і недостатня розвинутість їх в

інших вимагає від учителя математики по-
стійного пошуку, нових шляхів формування і
розвитку відповідних здібностей школярів.

Відомий математик О.М. Колмогоров виді-
ляє такі ознаки математичних здібностей, як:
а) здатність вмілого перетворення складних
буквених виразів, відшукання вдалих шляхів
розв'язувань рівнянь, що не відносяться до
стандартних, чи, як це заведено називати у
математиків, "обчислювальні та алгоритмічні"
здібності; б) геометрична уява або "геометрич-

СУЧАСНІ  ПІДХОДИ  ДО  РОЗВИТКУ
МАТЕМАТИЧНИХ  ЗДІБНОСТЕЙ  ШКОЛЯРІВ

на інтуїція"; в) мистецтво послідовного, пра-
вильно розчленованого логічного міркування.
О.М. Колмогоров також зазначає, що матема-
тичні здібності проявляються і в тому, як швид-
ко, глибоко й міцно дитина засвоює матема-
тичний матеріал. Ці характеристики найкра-
щим чином розкриваються при вирішенні не-
стандартних завдань. Про швидкість засвоєн-
ня математичного матеріалу можна судити з
кількості завдань, розв'язаних учнем за певний
час. Адже відомо, що різні за здібностями учні
на вирішення одного й того ж самого завдан-
ня витрачають більше або менше часу.
Міцність засвоєння навчального матеріалу
визначається за результатами відстрочених
перевірок. Зокрема, вони показують рівень



СУЧАСНИЙ  ОСВІТНІЙ  ПРОСТІР

18’ 2013 33

можливостей учнів щодо відтворення ідей і
розв'язків заздалегідь розібраних завдань при
самостійній діяльності. Глибина засвоєння
навчального матеріалу залежить від того, на-
скільки учень вміє перетворювати здобуту
інформацію для потреб своєї навчальної ро-
боти. Кожна з названих характеристик
(швидкість, глибина, міцність) не є єдиним
показником рівня розвитку математичних
здібностей. Однак навіть при наявності однієї
з названих характеристик уже можна стверд-
жувати про існування математичних здібнос-
тей в учнів.

У статті досліджено вплив участі учнів у тур-
нірах юних математиків на розвиток їхніх ма-
тематичних здібностей.

Основною метою турніру є реалізація
здібностей талановитих учнів, підвищення інте-
ресу до поглибленого вивчення природничо-
математичних дисциплін, формування в учні-
вської молоді навичок дослідницької роботи.
Активізація всіх форм позакласної та поза-
шкільної роботи з учнями, удосконалення ро-
боти з обдарованою молоддю; активізація
творчої діяльності вчителів щодо підвищення
рівня викладання математики; виявлення об-
дарованої і талановитої учнівської молоді в
сфері наукових досліджень; розкриття творчої
особистості та сприяння її розвитку; формуван-
ня самодостатніх особистостей з високим інте-
лектуальним потенціалом, активних та цілес-
прямованих, спрямованих на самовизначенню
в професійному та творчому розвитку; форму-
вання в учнів умінь та навичок, необхідних у
дорослому житті – все це, без сумніву, також
відноситься до результатів участі школярів у
математичних змаганнях. Окрім цього, вміння
ставити і формувати конкретні запитання до
задачі; вміння працювати з науковою літера-
турою; аналізувати власні та чужі міркування;
чітко формулювати твердження і висновки;
відстоювати свою думку; володіти культурою
ведення наукової полеміки та спілкування – всі
ці якості є необхідними для учасників матема-
тичних турнірів і боїв.

Історія турніру юних математиків (ТЮМ)
бере свій початок у 1998 р. Саме тоді у Сумах
вперше зібрались провідні науковці України
для знайомства з найбільш обдарованими уч-
нями – майбутніми колегами. Отримавши при-
голомшливі результати такого заходу, органі-
затори турніру вирішили зібратися й наступ-
ного року, і вже сьогодні це переросло у бага-
торічну традицію.

Слід відмітити, що, на відміну від олімпіад,
турнір є не індивідуальною, а командною грою.
Тому кожен учасник, окрім уміння користува-
тися глибиною власних знань, вчиться ще й
прислухатися до думки інших, обговорювати
завдання, дискутувати та обирати найбільш
правильний і повний, на думку команди, роз-
в’язок. Таким чином, турніри розвивають не
лише інтелектуальні здібності, але й гумані-
стичні якості учасників.

Математичні турніри влаштовуються не
тільки для того, щоб виявити переможців, а в
першу чергу для того, щоб залучити якомога
більшу кількість дітей до вивчення математи-
ки з використанням науково-дослідницького
підходу. Робиться все можливе для того, щоб
збільшити кількість дітей, які обиратимуть собі
в житті математичні спеціальності і в подаль-
шому будуть займатися дослідницькою діяль-
ністю.

Але де і коли вони можуть відчути силу ма-
тематики? На математичному турнірі учасни-
ки представляють розв’язки задач з умовами,
з якими вони мали можливість ознайомитися
за півроку до проведення турніру. Більше того,
у пошуках розв’язків їм дозволено співпрацю-
вати з учителями, студентами, науковцями.
Адже задачі турнірів є завданнями підвищеної
складності, які потребують системного дослі-
дження. На цьому етапі якнайкращим чином
формуються дослідницькі якості учасників,
моделюються форми діяльності математиків-
професіоналів.

Більше того, учасники під час турніру, окрім
власного досвіду, мають можливість бачити
інші шляхи і методи розв’язання запропонова-
них задач, нові підходи, результати, узагаль-
нення та їх застосування. Кожного року від 2
до 11 робіт на конкурсі-захисті наукових про-
ектів Малої академії наук на всеукраїнському
рівні побудовано на сюжетах турнірних зав-
дань. І кожного року як мінімум одна робота
стає переможцем всеукраїнського конкурсу.

На математичних боях турнірів є доповідачі,
опоненти і рецензенти. Це схоже на виступи
вчених на наукових семінарах. Тут діти вчать-
ся захищати свої майбутні наукові досліджен-
ня.

Міський турнір юних математиків для учнів
8-10-х класів загальноосвітніх навчальних зак-
ладів м. Ужгорода, проведений на базі Ужго-
родської гімназії за участю команди Ужгородсь-
кої загальноосвітньої спеціалізованої школи-
інтернату з поглибленим вивченням окремих
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предметів, виявив зростання інтересу шко-
лярів до проведення таких змагань. Школярам
подобається розв'язувати задачі спільними
зусиллями, проводити "мозкові штурми" мате-
матичних завдань, проблем, у доступній та
переконливій формі аргументовано відстоюва-
ти свою точку зору, компетентно і коректно
опонувати доповідачам інших команд, захища-
ти у дискусії (математичному бої) ідеї, які фор-
мулюються на турнірі.

Умови проведення турніру відповідають
вимогам Положення про Всеукраїнські
учнівські олімпіади, турніри, конкурси з на-
вчальних предметів, конкурси-захисти науко-
во-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціаль-
них дисциплін та конкурси фахової майстер-
ності, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України від
22.09.2011 №1099, та Правилам проведення
Всеукраїнського Турніру юних математиків.

З'ясувалося, що фінальну частину турніру
доцільно проводити у форматі бою за новими
завданнями. Краще, якщо змагання двох най-
сильніших команд відбувається в умовах зав-
часно невідомих їм завдань. Це потребує від
них додаткової мобілізації інтелектуальних сил
на пошуку своїх розв'язків і виявлення недоліків
у розв'язках суперників. Для цього команди-
фіналісти отримують нові умови задач бою, які
однакові для обох команд. Упродовж певного
часу команди самостійно розв'язують задачі,
а потім збираються в спільній аудиторії та роз-
починають, власне, бій.

Порядок дії під час бою: одна з команд
відряджає свого представника - "доповідача",
що демонструє біля дошки розв'язання задачі,
а команда суперників, натомість, відряджає
"опонента", що виявляє сильні та слабкі місця
в розв'язках суперників. Особливо вдалим вис-
тупом опонента вважається спростування роз-
в'язку суперника і правильність власного.

Виступи опонента та доповідача оцінюють-

ся журі в балах (за розв'язок та за опануван-
ня). У наступних задачах команди міняються
ролями по-черзі. Суддівство проводить журі
турніру, склад якого формується із числа вик-
ладачів ВНЗ, вчителів шкіл (керівників команд),
кращих студентів ВНЗ. У своїй роботі журі ке-
рується умовами проведення турніру.

Проміжок часу, впродовж якого учасники бою
обговорюють одну задачу (або з'ясовують, що
жодна з команд не знає її розв'язку), називаєть-
ся раундом. Задача, яку вже розглядали в по-
передніх раундах (можливо і без успіху), по-
вторно не розглядається.

Переможцем бою є команда, сума балів якої
є найбільшою, але різниця балів, набраних
командами, не перевищує 3. В протилежному
випадку вважають, що бій завершився внічию.
Якщо за регламентом турніру саме цей бій не
може завершитися внічию, то журі до початку
бою повідомляє про це командам та оголошує
умови визначення переможця.

Проведені турніри на рівнях школи, міста,
області показали їхню ефективність у питан-
нях розвитку математичних здібностей, фор-
мування дослідницьких компетенцій та науко-
вого світогляду школярів.

Аналіз результатів турнірів показав тенден-
цію розвитку складових математичних здібно-
стей учасників. Можна відмітити, що покращи-
лася здатність школярів до: узагальнення ма-
теріалу, оперування числовою і знаковою сим-
волікою, проведення логічних міркувань, умін-
ням робити висновки, здійснювати оптиміза-
цію міркувань, переходити від прямого до
оберненого твердження, проявляти гнучкість
мислення, відходити від шаблонів.

Все вищесказане підтверджує правильність
обраного підходу щодо розвитку математич-
них здібностей школярів. Однозначно, що він
знаходиться в прямій пропорційній залежності
від кількості математичних змагань, у яких учні
беруть участь.
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Гнаткович Т. Д.

У статті здійснено аналіз феномену «мов-
леннєва діяльність» у психолого-педагогічних
та лінгвістичних дослідженнях. Охарактери-
зовано функції мовлення та визначено мов-
леннєві вміння і навички, які формуються
впродовж цілеспрямованого навчання в учнів
старших класів з урахування рівня їхніх мов-
леннєвих компетенцій та здатностей.

Ключові слова: мовлення, мовленнєва
діяльність, учні старшої школи.

Постановка проблеми. Вчені в галузі
лінгвістики стверджують, що мовлення

можна визначити як функціонування мови або
ж діяльність людини, яка послуговується мо-
вою з метою спілкування, вираження емоцій,
оформлення думки, пізнання навколишнього
світу, для планування своїх дій тощо. У психо-
логії мовлення розглядається як діяльність.
Тільки в діяльності може бути розвиток психі-
ки, неодноразово на це зауважували Л.Ви-
готський, Д.Ельконін, О.Леонтьєв.

За Л.Виготським, людина не тільки присто-
совується до навколишньої дійсності, а й ак-
тивно впливає на неї, завдяки випереджаль-
ному відображенню дійсності. Ця здатність
зумовлена тим, що будь-яка специфічно
людська діяльність опосередковується сус-
пільно виробленими й збереженими колектив-
ною памяттю допоміжними засобами. У прак-
тичній діяльності – це знаряддя праці, а в те-
оретичній – знаки, в тому числі й знаки мови.

Включаючись у діяльність людини, знаряд-
дя й знаки не механічно додаються, а зміню-
ють саму структуру діяльності, що примушує
людину формувати у свідомості нові, більш
складні зв'язки. Вони забезпечують не тільки її
індивідуальну поведінку, а й взаємозв'язок, взає-
мовідносини з іншими людьми в процесі тако-
го засвоєння. Отже, мова, по суті, докорінно

МОВЛЕННЄВА  ДІЯЛЬНІСТЬ  УЧНІВ:
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ  АСПЕКТ

перебудовує психіку людини, а не просто до-
повнює її.

У працях послідовників Л.Виготського
(М.Жинкін, О.Леонтьєв, С.Рубінштейн, О.Тара-
сова та ін.) набули подальшого розвитку пи-
тання мовленнєвої діяльності людини. Зокре-
ма мовленнєву діяльність ці психологи ототож-
нюють із процесом породження тексту, склад-
ною аналітико-синтетичною діяльністю, в яку
входять операції розчленування предмета вис-
ловлювання на ряд складових елементів у
тексті і їх випереджувальний синтез.

Мета статті – розкрити поняття «мовлен-
нєва діяльність» в педагогічних та психо-
лінгвістичних розвідках вчених та визначити
мовленнєві вміння і навички, якими повинні
володіти учні старших класів.

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Мовлення – це сукупність мовленнєвих дій,
які мають власну проміжну мету, що підпоряд-
ковується меті діяльності (О.Леонтьєв). Своєю
чергою, структура мовленнєвої дії включає орі-
єнтування, планування, реалізацію, зіставлен-
ня мети й результату, тобто має чотирифазну
динамічну будову. Кожна фаза відповідає пев-
ному етапу породження зв’язного мовлення, у
якому можна виділити групи операцій, пов’я-
заних із аналітико-синтетичною діяльністю.

Професор П.Гальперін розробив теорію ро-
зумових дій, яка дозволяє виділити етапи пере-
ходу від практичної діяльності до мисленнєвої.
Такими етапами він уважав: орієнтування в умо-
вах діяльності, скорочена мовленнєва дія, свідо-
ма розумова дія, автоматизована розумова дія.

Мовленнєва діяльність спрямовується на
вираження власних думок, почуттів або на
сприйняття чужих. Отже, думка, як ми вже заз-
начали, і є предметом мовленнєвої діяльності.
Мовленнєве спілкування здійснюється за до-
помогою мови, що виступає засобом мовлен-
нєвої діяльності. Відбір змісту для висловлю-
вання, використання мовних засобів для вира-
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ження цього змісту або для його розуміння,
тобто мовлення, – це спосіб, який застосо-
вується в мовленнєвій діяльності. Продуктом
її може бути речення (якщо треба висловити
одну думку) або текст (якщо думка потребує
розвитку). Результатом мовленнєвої діяльності
можна вважати, з одного боку, відповідну ре-
акцію, іноді навіть не виражену словами, з дру-
гого боку, – розуміння чи нерозуміння думки,
вираженої автором тексту.

Породження мовлення вимагає значно
більших зусиль, ніж його сприйняття; крім цьо-
го, під час оволодіння мовою й мовленням
сприйняття випереджує породження, що
свідчить про більшу складність останнього.

О.Леонтьєв створив модель породження
висловлювання на основі внутрішнього мов-
лення. Схематично це можна подати в такому
вигляді: внутрішнє мовлення (задум) > лекси-
ко-семантичний план, граматична структура >
зовнішнє мовлення.

У породженні висловлювання найдоцільні-
ше виділити такі етапи:

1 етап – мотив.
2 етап –  думка (мовленнєва інтенція).
3 етап – внутрішнє слово (внутрішнє про-

грамування, семантичний запис) – це перед-
мовленнєві стадії.

4 і 5 етапи – перехід до зовнішнього мов-
лення:

а) лексичне розгортання + граматична кон-
струкція;

б) смислова структура + граматична струк-
тура;

в) перехід від глибинних синтаксичних струк-
тур до поверхових і т. д.

6 етап – слово (зовнішнє мовлення) – ре-
зультат мовлення.

Виділення таких етапів В.Мусієнко вважає
умовним, оскільки одні з них у мовленні мо-
жуть розтягуватися, інші – поєднуватися, але
в усіх мовленнєвих актах вони є.

Характеристика перших двох домовленнє-
вих етапів підкреслює зв’язок мови й мислен-
ня. Мотив мовлення, або формування намірів
про щось повідомити, нерозривно пов’язаний
з діяльністю людини, – це так званий функціо-
нальний підхід. Поштовхом для висловлюван-
ня, як правило, є інше висловлювання, дія або
ситуація, намір мати якийсь результат, який
без мовленнєвого впливу мовця не можливий.

Важливим стимулом висловлювання є мов-
на інтенція, яка спонукає мовця до участі в
спілкуванні. Так, Л.Паламар у своєму дослід-

женні функціонально-комунікативного аспекту
вивчення мови називає фактори, які формують
мовну інтенцію: мотивація мовленнєвої діяль-
ності; обставинна ситуація; попередній мовний
досвід; завдання, яке необхідно реалізувати,
враховуючи вид мовлення та його форму.

Мотив породження висловлювання може
фіксуватися й не фіксуватися свідомістю, але
при відмові від цього чи сумніві щодо його до-
цільності – обов’язково зазначається. Якщо
мовець відмовляється висловлювати свої дум-
ки, він, як правило, аргументує це своїм ба-
жанням не засмутити, не нашкодити собі, не
виявитися некомпетентним тощо.

Мотив висловлювання залишає свій відби-
ток у семантиці речення – це ті компоненти,
які сьогодні в психолінгвістиці прийнято нази-
вати прагматикою. Мотив може бути вислов-
лений лексично прямо; може бути представ-
лений за допомогою спеціальної граматичної
конструкції: спонукального речення, стверджу-
вально-заперечного, може бути завуальова-
ним або навіть навмисне прихованим. Разом
з тим, результативність спілкування, якщо його
розглядати в рамках теорії діяльності, багато
в чому залежить від визначення мотиву слуха-
чем.

 Друга стадія ще менше фіксується мовцем
в ординарних випадках. Л.Виготський стверд-
жував, що саме на цьому етапі формується
думка. Варто назвати також елементи, які мож-
на виділити в структурі готового висловлюван-
ня: ситуація мовлення (сюди входить визна-
чення учасників мовленнєвого акту, оцінка їх
інформативного кола та ін.), зміст (відношен-
ня об’єктивної дійсності до висловленого), ло-
гічний компонент (правильність побудови за
законами мислення), емоційний, модальний
(як у цілому співвідноситься з дійсністю), те-
леологічний (визначення мети). Хоча сучасна
наука вже повністю довела існування домо-
вленнєвого мислення, але розгортання, рух і
перехід до мовленнєвих етапів поки що зали-
шаються незрозумілим.

М.Жинкін стверджував, що в багатьох випад-
ках план мовлення може бути готовим, але
його реалізація не відповідає задумові (мовець
має змогу перебудувати своє висловлювання
в процесі). Численні експерименти вченого
підтвердили, що смисл і граматика протистав-
ляються, причому перший сильніший,
стійкіший, а отже, існує певна програма перед
внутрішнім мовленням.

Мислення пов’язане з пам’яттю (з усіма її ви-
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дами) й залежить від того, як мовець оперує
певною базою даних. Таким чином, перехід до
внутрішнього мовлення підтверджує положен-
ня С.Рубінштейна: у мовленні ми формулюємо
думку, але при цьому постійно її формуємо.

Стадія внутрішнього мовлення (Т.Ахутіна,
Л.Виготський, М.Жинкін та ін.) стає імпульсом,
який приводить у рух асоціативно-вербальні
засоби. Цей процес, на думку вчених, ще не-
достатньо досліджений, але доведено існуван-
ня його варіативності. Операція розгортання
евристична, залежить від мети, умов, засобів і
не може бути повністю визначеною.

Етап переходу до зовнішнього мовлення
може бути таким: синтаксична модель – но-
мінативні одиниці – форми.

У мові є два способи розподілу змісту в мов-
них одиницях: підвести думку під лексичне зна-
чення слів; підвести лексеми під граматичне,
синтаксичне значення. Це значить: а) спочатку
вибираємо синтаксичну модель, яка залежить
від параметру думки (А.Чейф); б) з номінатив-
них блоків складаємо каркас (С.Кубрякова).

Далі – це оформлення думки за законами
мови. Виділяють три його етапи:

- вибір смислу у внутрішньому мовленні;
- вибір мовних значень слів;
- вибір слів за формою.
Таким чином, процес породження вислов-

лювання може бути представлений так: сиг-
нал із зовнішнього світу спричиняє актуальне
членування речення; на базі цього сигналу
з’являється образ, який у мовленні означати-
ме усвідомлення ситуації; організація нової
назви на основі відомих структур; зіставлення
з наявним еталоном власної створеної моделі
(саморедагування, якщо відповідь не задо-
вольняє мовця).

Варто також відзначити, що мовці володі-
ють різними інтелектуальними здібностями
(мають різний рівень оволодіння мовою, різні
дані до породження тексту) й, звідси, різними
варіантами процесу перетворення думок в
унормоване мовлення. Ці відмінності в проце-
сах породження зумовлені не лише особисті-
стю, а й видом мовленнєвої діяльності
(творчість – побутова приватна розмова).

З цього погляду цікавою для нас є пробле-
ма якісних характеристик мовленнєвої діяль-
ності як чинника, що забезпечує можливість
спілкування. О. Леонтьєв зазначав: «Розгляда-
ючи мовленнєву діяльність як складну ієрар-
хію дій і операцій, ми зможемо виділити в ній
відомі контактні моменти, без яких неможливе

й безглузде саме мовленнєве спілкування. Іна-
кше: одним з важливих обмежень, накладених
на варіативність мовленнєвої діяльності, є
відповідність структури продукту цієї діяльності
деяким заздалегідь відомим вимогам, що за-
безпечують достатню єдність інтерпретації
цього продукту різними членами даного мов-
леннєвого колективу» [5, 41].

Будь-яка діяльність складається з системи
дій або фаз: орієнтування, планування, реалі-
зація й контроль. «Щоб повноцінно спілкува-
тись, людина повинна володіти цілою низкою
умінь: по-перше, вміти швидко й правильно ор-
ієнтуватися в умовах спілкування, … по-друге,
вміти правильно спланувати своє мовлення,
правильно вибрати зміст акту спілкування, …
по-третє, знайти адекватні засоби для пере-
дачі цього змісту, .. по-четверте, вміти забез-
печити зворотний зв’язок» [7, 33].

Зорієнтуватися в умовах спілкування – це
значить визначити для себе місце, роль вис-
ловлювання в діяльності спілкування, а також
вибрати форму: з урахуванням загального
мотиву діяльності конкретизувати мету мов-
леннєвої дії і, зважаючи на основні умови ко-
мунікації (усне чи письмове висловлювання, з
однією людиною чи з багатьма, офіційна чи
неофіційна обстановка), вирішити питання про
форму (усна чи писемна), вид (монолог чи діа-
лог), стиль висловлювання.

Друга фаза мовленнєвої дії – планування –
полягає у відборі змісту, побудові програми
висловлювання. Як стверджують дослідження
М.Жинкіна, програма формується у внутріш-
ньому мовленні, існуючи звичайно у вигляді
«образів – думок». На цьому етапі думка ще
не розчленована, не виражена словами.

Перехід від програми до її реалізації в мов-
ному коді складає третю фазу мовленнєвої дії.
Для неї характерні операції відбору слів, зістав-
лення синтаксичних варіантів, причому саме
на цьому етапі мовець намагається відібрати
мовні засоби, які адекватно відображають
предмет мовлення, розкривають тему й ос-
новну думку, а також відповідають умовам і
завданням спілкування.

Четверта фаза мовленнєвої дії – фаза конт-
ролю – полягає в тому, що мовець зіставляє
результат мовленнєвої дії із завданням спілку-
вання. Якщо наміри та результати не збігають-
ся, мовець намагається знайти ту ланку, де є
помилка.

Внутрішньомовленнєве розгортання як мак-
симально творчий процес побудови висловлю-
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вання не може бути однобічним процесом ви-
раження, тобто тільки мовленнєвим. Кожна
внутрішня номінація вислуховується, пере-
віряється з точки зору адекватності та повно-
ти вираження.

Більшість дослідників (О.Леонтьєв, Л.Щер-
ба, Л.Якубинський та ін.) відзначають, що кон-
троль правильності здійснюється в основно-
му підсвідомо, але в певних умовах може і
навіть повинен ставати свідомим. Цей факт
пояснюється самим характером мовленнєвої
діяльності: свідомість спрямованого на зміст
мовленнєвого повідомлення й мету мовленнє-
вої дії, а не на зміст самого процесу цієї діяль-
ності. І лише в тих випадках, коли комунікатив-
ний процес цього вимагає, контроль стає
свідомим. Він знаходить своє вираження в
оцінці мовлення – власного й чужого – і в ав-
токорекції. Оцінка мовлення є фактором регу-
ляції процесу спілкування; її основна роль по-
лягає в ліквідації порушення норм як перешко-
ди – реалізується як мовленнєва критика при
порушенні норм у чужому мовленні і як аргу-
ментація використання – при визнанні слуха-
чем факту мовлення як порушення норм. Удос-
коналення мовленнєвої діяльності передбачає
відшліфовування в цілому всього комплексу
мовленнєвих умінь, оскільки для її здійснення
необхідне виконання всіх мовленнєвих дій.

О. Леонтьєв розглядав сформованість
умінь, необхідних для кожної з ланок акту
спілкування, як неодмінну умову цього проце-
су. «Якщо будь-яка з цих ланок акту спілкуван-
ня буде порушена, – вважав він, – то мовцю
не вдасться досягти очікуваних результатів
спілкування – воно буде неефективним» [5, 33].

Таким чином, учені змогли назвати групи
мовленнєвих умінь, що обслуговують етапи
породження зв’язного висловлювання:

- орієнтуватися в умовах спілкування, усві-
домлювати своє комунікативне завдання;

- планувати зміст спілкування;
- формулювати власні думки і розуміти чужі;
- здійснювати контроль за мовленням,

сприйманням його співрозмовниками (Н.Сер-
гєєва, М.Соловейчик та ін.).

Слід погодитися з думкою методистів про
те, що в будь-якому віці з метою вдосконален-
ня мовленнєвого спілкування людині потрібен
«один і той самий набір мовленнєвих умінь»
[8, 238]. Різниця полягає лише:

- у різному мовленнєвому матеріалі – за те-
матикою, характером основної думки, стилем,
жанром, обсягом;

- у більшій чи меншій самостійності вико-
навців, перевазі письмової форми над усною
або навпаки;

- у використанні різних способів навчання.
Перш за все необхідно для цього звернутися

до фахових досліджень мовлення, які пояснюють
сутність цього явища, умови його існування.

Моделі мовленнєвого механізму людини, по-
родженого на психолінгвістичній основі, знахо-
димо у працях М. Жинкіна, О. Леонтьєва та ін.

Так, О. Леонтьєв зазначав: «Предметом
психолінгвістики є мовленнєва діяльність як
ціле та закономірності її розвитку» [5, 10]. Мов-
леннєвий механізм, на його думку, складаєть-
ся з шести частин:

1) механізм мотивації та ймовірного прогно-
зування мовленнєвої діяльності;

2) механізм програмування мовленнєвої
діяльності;

3) механізм переходу від плану програму-
вання до граматико-синтаксичної структури
речення;

4) механізм пошуку потрібного слова за се-
мантичними та звуковими ознаками;

5) механізм моторного програмування дії до
заповнення її звуками;

6) механізм забезпечення реального зву-
чання мови.

Мовлення в системі діяльності може займа-
ти різне місце. Це може бути засіб плануван-
ня мовних і немовних дій, планування мовних
висловів. Інакше – це може бути формулюван-
ня плану дій у мовній формі.

О. Леонтьєв пропонує розрізняти «внутріш-
ню мову», «внутрішнє програмування»,
«внутрішнє промовляння», «внутрішній вислів»,
оскільки спочатку вислів програмується, а вже
потім реалізується в мовному коді. Механізми
програмування, як вважає автор, такі:

1) вибір слова;
2) перехід від дібраного матеріалу до його

реалізації;
3) граматичне прогнозування;
4) закріплення граматичних закономірностей.
Оскільки мовленнєва діяльність є процес

створення і сприймання висловлювання, вона
може бути охарактеризована з точки зору тих
етапів, якими цей процес розгортається.

«У будь-якій діяльності, – зазначає О. Ле-
онтьєв, – можна виділити однакові структурні
компоненти. У ній є чотири етапи:

а) етап орієнтування в умовах діяльності;
б) етап розробки плану відповідно до ре-

зультатів планування;
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в) етап здійснення (реалізації) цього плану;
г) етап контролю», тобто перевірки відпо-

відності продукту задумові, досягнутого ре-
зультату запланованому [5, 5].

Психологічною основою формування мовної
компетентності учнів є положення, висловлене
психологами (М.Жинкін, О.Леонтьєв та ін.) про
те, що тематична спрямованість висловлюван-
ня, мовні засоби, які розкривають задум, підпо-
рядковані меті та умовам комунікації. З метою
розвитку попереджувального синтезу в межах
тексту необхідно звертати увагу учнів на орієн-
тацію в завданнях та умовах спілкування, пла-
нування свого висловлювання, а також добір
таких слів та синтаксичних конструкцій, які адек-
ватні меті висловлювання.

Професійно значущими мотивами мовлен-
нєвої діяльності учнів є потреба: впливу на
інших; установлення контактів із ними; спону-
кання інших до певних дій та вчинків; подолан-
ня труднощів у досягненні мети й розв’язання
об’єктивно існуючих протиріч.

Проміжною метою мовленнєвої діяльності
виступає прагнення впливати на емоційно-
вольову сферу співрозмовника, регулювати
його дії, передати певну інформацію. Функції
мовленнєвої діяльності дають змогу виділити
такі з них: інформативну, регулятивну, стиму-
лювальну, афективну (Л. Виготський, Т. Лади-
женська, О. Леонтьєв, Н. Мартинович, С. Ру-
бінштейн та ін.), які можна співвіднести з мов-
леннєвими «циклами»: повідомлення – став-
лення до нього; питання – відповідь; оцінка
діяльності – її прийняття чи неприйняття; спо-
нукання до дії – виконання чи невиконання.

Зазначені функції досить повно реалізують-
ся в мовленнєвій діяльності: засвоєння учня-
ми певної суми знань про способи діяльності,
природу, суспільство і т.д., а також зміна самої
особистості школяра. У механізмі породжен-
ня й сприйняття мовлення (М.Жинкін) резуль-
татом є повідомлення, тому що «прийом – ви-
дача» – це взаєморегулятивні ланки, де
«прийом залежить від видачі, і тільки за цієї
умови з’являються елементи, тотожні для двох

мовців», тобто відбувається взаєморозуміння.
Для оцінки сформованості тих чи інших мов-

леннєвих умінь уважаємо необхідним виділи-
ти три рівневі показники: репродуктивний, пе-
ретворювальний, творчий.

Уміння, набуті на репродуктивному рівні,
якщо учень володіє необхідним аналізом влас-
ного і чужого мовлення, проте на практиці ко-
ристується переважно набутим чужим досві-
дом (добирає мовні засоби безсистемно, оріє-
нтується не на конкретні, а на загальні особ-
ливості СПІВРОЗМОВНИКА тощо).

Про перетворювальний рівень говоримо
тоді, коли учень застосовує набуті вміння в ком-
плексі, спираючись на дані аналізу ситуації
спілкування, проте в нових для нього умовах
часто діє неадекватно, покладаючись на чужий
чи власний досвід, а не на оперативний аналіз.

Мовленнєві вміння опановано на найвищо-
му, творчому рівні тоді, коли учень розглядає
їх як систему, що може успішно функціонувати
лише за умови тісної взаємодії й гармонійного
розвитку всіх його компонентів.

Розглянувши склад мовленнєвої дії, розчле-
нувавши на частини самий процес, ми може-
мо визначити комплекс стилістичних умінь, які
обслуговують кожну фазу породження вислов-
лювання:

- уміння визначати стиль висловлювання;
- уміння підпорядковувати своє висловлю-

вання основній меті;
- уміння відбирати й систематизувати зібра-

ний матеріал;
- уміння будувати висловлювання різних типів;
- уміння вдосконалювати висловлювання.
Висновки. Спираючись на дані психо-

лінгвістичної науки про мовлення як складну
аналітико-синтетичну діяльність людини,
структуру процесу породження висловлюван-
ня, специфічний характер операцій, пов’яза-
них з різними фазами мовленнєвої діяльності,
ми зробили спробу визначити комплекс стилі-
стичних умінь та навичок, які мають бути сфор-
мовані в учнів з метою формування у них відпо-
відних компетенцій.
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Як зазначає професор О.Д. Пономарів, у
широкому розумінні практичне значен-

ня стилістики полягає в піднесенні культури
мовлення суспільства [8, с.3]. Так підкреслено
важливу суспільну функцію вивчення стилісти-
ки, її нерозривний зв'язок з культурою мовлен-
ня та культурою суспільства в цілому. Адже
стилістична своєрідність слів, словосполучень
і речень тісно пов'язана з такою логічно-зна-
ченнєвою емоційною ознакою, як мен-
тальність - сукупність психічних, інтелектуаль-
них, релігійних, естетичних та інших особливо-
стей мислення народу, соціальної групи, інди-
віда [1, с.335]. Саме стилістика, на думку В.І.Но-
восьолової, покликана навчити школярів, як
висловити думку, грамотно використовувати
мову в життєво необхідних ситуаціях, вихову-
вати мовне чуття, допомагає вивчити засоби
виразності мови, особливості її лексичних і
фразеологічних ресурсів, емоційно-експре-
сивні ознаки, найтонші відтінки смислу слова
[5, с.128].

Стилістика присутня в змісті шкільного кур-
су рідної мови починаючи з першого класу, коли
учні вперше довідуються про текст, практично
вивчають його як зв'язність і цілісність, і три-
ває до кінця вивчення ними шкільного курсу
мови, коли розділ про стилі мовлення виконує
не так завершальну, як об'єднавчу відносно
інших мовознавчих розділів функцію. Адже за
функціонально-стилістичного текстоцентрич-
ного підходу до вивчення мови учні мають
відстежити будь-яке вивчене явище в безпо-
середньому зв'язку з іншими в живому потоці
мовлення, набути умінь і навичок використо-
вувати засвоєне на практиці, під час складан-
ня та використання повідомлень різноманіт-

ОРГАНІЗАЦІЯ  НАВЧАННЯ  СТИЛІСТИКИ
В  СУЧАСНІЙ  ШКОЛІ

ного призначення у різних ситуаціях. Мета вив-
чення стилістичних понять - засвоєння мате-
ріалу з фонетики, лексики, словотвору, морфо-
логії, синтаксису з погляду сфери їх уживання.

Ніщо інше так, як стилістика, не виявляє
мову як складну систему, в якій безліч підсис-
тем здатні утворювати специфічні свідоміс-
но-виражальні ландшафти, неповторні для
кожної ситуації та особистості. Таким чином
одні й ті ж самі мовні засоби в різних мовлен-
нєвих ситуаціях у мовленні осіб набувають
індивідуалізації. При цьому є функціональні
стилі, які намагаються нівелювати індивіду-
альність, звести її до нуля (офіційно-діловий,
науковий), а є стильові підсистеми, в яких
індивідуалізоване мовлення відіграє першо-
чергову роль (художній, розмовний). Особ-
ливість вивчення стилістики в школі полягає
якраз у тому, щоб навчити учня використову-
вати мовне багатство якнайоптимальніше в
різних ситуаціях, показати шляхи індивідуалі-
зації та стандартизації мовлення відповідно
до мети і завдань, виявити особливості мов-
них явищ у різних стилях мовлення. Цьому
питанню приділялась увага в дослідженнях
вітчизняних вчених О.Горощкіної, Л.Мацько,
А.Нікітіної, В.Новосьолової, М.Пентилюк, О.По-
номаріва, Г.Шелехової тощо. Однак практика
школи і методична наука напрацьовують все
більше і більше матеріалу, і виникає потреба
систематизувати його для використання вчи-
телем з метою оптимізації навчально-вихов-
ного процесу. Означене вище і є метою нашої
статті.

Зміст навчання української мови і технології
його засвоєння у школі ґрунтуються на сучас-
них підходах до навчально-виховного процесу:
особистісно зорієнтованому, компетентнісно-
му, соціокультурному, функціонально-комуні-
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кативному. Один із підходів до вивчення рідної
мови в школі сьогодні – функціонально-стилі-
стичний, згідно з яким мовне явище вивчаєть-
ся в системі стильової організації мовлення.
Адже найкраще видно особливості певної гру-
пи іменників, прикметників, числівників чи інших
частин мови в живому потоці мовлення, залеж-
но від умов спілкування. При вивченні мовних
явищ відповідно до їх вживання у мовленнєво-
му середовищі набуває сенсу прагматично-
конкретний бік вивчення мовної теорії.

Стилістика – це розділ науки про мову,
який вивчає функціональні стилі мови та за-
соби мовлення, що використовуються відпо-
відно до заданого стилю. Основні аспекти вив-
чення стилістики – мовний та мовленнєвий.
Перший реалізується шляхом ознайомлення
учнів зі стилістичними можливостями різних
мовних одиниць, їх синонімією, а другий
містить поняття функціонального стилю як
стилю мовлення та його роль у суспільній
діяльності (особливі прийоми відбору та ви-
користання засобів спілкування). Перший ас-
пект вивчення стилістики у школі засвідчено
практичною стилістикою, що допомагає ово-
лодіти мовою як засобом спілкування, а дру-
гий – функціональною стилістикою, яка вчить
компонувати висловлювання, підпорядкову-
вати зміст і форму мовленнєвого акту відпо-
відним життєвим умовам. І в першому, і в дру-
гому аспектах вивчення стилістики головним
поняттям виступає стиль.

Стиль – це суспільно усвідомлена і функ-
ціонально зумовлена, внутрішньо об’єднана
сукупність прийомів уживання, відбору і по-
єднання засобів мовного спілкування. (В.Виног-
радов). Стиль у сучасній мові має кілька зна-
чень. Як зазначає Л.І.Мацько, про стиль мож-
на говорити як про аспект мовної системи, як
про ступінь інтенсивності виражальних мож-
ливостей мови і мовців (стиль експресивний),
як про культурно-естетичне поняття, напрям
(стиль художній); як про манеру вираження,
тобто використання мовних засобів (стиль
жанру), як про вияв індивідуальності (стиль
індивідуальний), як данину часові, як про відхи-
лення від узвичаєної норми, як про ефек-
тивність мовної комунікації, як лад мови, склад,
тон, як якість мови, як специфічність,
своєрідність і оригінальність.

Коли йдеться про вивчення стилістики в
школі, беруть до уваги перш за все функціо-
нальні стилі мови та мовлення, організовують
спостереження за використанням мовних явищ

у різних стилях, здійснюють порівняльний
аналіз уживання тієї чи іншої мовної одиниці в
різних за стилем текстах. Проте цікавим є для
учнів і спостереження за індивідуальним сло-
вовживанням у мовленні героїв літературного
твору, визначення особливостей індивідуаль-
ної творчої манери письменника з точки зору
використання ним мовних явищ. Робота вчи-
теля в цьому напрямку зацікавлює учнів і чи-
танням, і вивченням мови.

Урок української мови – основна форма вив-
чення стилістики учнем. Виховна сторона сти-
лістичної роботи, як зазначає М.І.Пентилюк,
полягає насамперед в усвідомленні, що мова
– це основа культурного зростання особис-
тості, її освіти, передумова успішного оволо-
діння спеціальністю [7, с.14]. Саме на уроках
рідної мови школярі знайомляться з поняття-
ми стилістики, функціональними стилями, з
використанням мовних явищ різних рівнів у кон-
кретному стилі, засвоюють стилістичні норми,
звертають увагу на стилістичні помилки, вчать-
ся аналізувати та створювати власні тексти
різної стильової належності.

Формування вмінь учнів аналізувати текст
передбачає виконання певних навчальних зав-
дань – від суто репродуктивного до творчого
характеру. У процесі виконання цих завдань в
учнів формуються стилістичні уміння і навич-
ки.

До стилістичних умінь і навичок М.І.Пенти-
люк відносить: уміння виявляти стилістично
нейтральні й стилістично забарвлені одиниці,
співвідносити їх; уміння добирати стилістичні
синоніми й правильно вживати їх у тексті, спо-
стерігати за стилістичним забарвленням мов-
них одиниць; уміння аналізувати текст певно-
го стилю; конструювати стилістично диферен-
ційовані тексти, удосконалювати стиль напи-
саного, орієнтуватися в ситуації спілкування та
ін. [7, с.14].

В основі навчання стилістики лежать загаль-
нодидактичні принципи. Відомо, що принципи
навчання – це вихідні теоретичні положення,
користуючись якими учитель вибирає засоби
навчання – дидактичний матеріал, методи й
прийоми його вивчення, організацію навчання.
При вивченні стилістики учитель орієнтується
на такі принципи навчання: науковості, функ-
ційності й практичної спрямованості, система-
тичності й послідовності, наступності, свідо-
мості, перспективності засвоєння матеріалу,
індивідуалізації й диференціації навчання, на-
очності, модульний.
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Реалізація мети й завдань навчання стилі-
стики зумовлює методи навчання як взаємо-
пов’язану діяльність учителя й учнів, спрямо-
вану на засвоєння учнями системи знань, на-
буття умінь і навичок, їхнє виховання й загаль-
ний розвиток. Головним критерієм вибору ме-
тодів є функціонування мовних засобів у мов-
ленні, чим забезпечується функційний підхід
до вивчення стилістики.

На думку науковців, під час вивчення стилі-
стики особливого значення набуває аналіти-
ко-синтетичний метод, який реалізується че-
рез прийоми зіставлення, виділення, класифі-
кацію, узагальнення, тому що «мовленнєва
діяльність – переважно аналітична, з часткою
синтезу» [14, с.15]. На думку психологів, найк-
раще вивчати щось нове у порівнянні й зістав-
ленні з іншим. Тому зіставлення різностильо-
вих текстів, виділення в них одиниць і співстав-
лення їх у функціях шлях навчання стилістики
в школі.

Зіставлення вибраних автором слів, грама-
тичних форм і конструкцій із синонімічним зна-
ченням сприяє збагаченню мовлення учнів,
формує в них мовне чуття. Адже учні виявля-
ють вмотивованість вибору автора, смислову
доцільність та ефективність стилістичних за-
собів у тексті.

За М. Пентилюк, методи навчання стилісти-
ки доцільно поділити на дві групи: методи
навчання стилістичних ресурсів мови й мето-
ди навчання стилістично диференційовано-
го мовлення, що розглядаються у взаємозв’-
язку та взаємозумовленості. Для основи кла-
сифікації методів навчання використаємо
спосіб взаємодії вчителя й учнів, як це свого
часу зробив лінгводидакт О.Біляєв. Найефек-
тивнішими в навчанні стилістики є такі мето-
ди: усний виклад учителем матеріалу, бесіда з
використанням словників, довідників, само-
стійна робота. Результативним є, як переко-
нує практика, метод стилістичного аналізу тек-
сту, конструювання тексту певного стилю; ме-
тод удосконалення створених учнями текстів;
метод спостереження й аналізу мовних явищ,
метод вправ тощо.

М.Пентилюк ділить методи і прийоми, які
використовуються під час вивчення стилісти-
ки, на дві групи: спеціальні та загальні.

До спеціальних відносяться ті, що станов-
лять основу роботи зі стилістики й найактив-
ніше сприяють виробленню стійких навичок
стилістичної вправності: спостереження над
мовою, стилістичний експеримент, стилі-

стичний аналіз, редагування і стилістичне
конструювання. Метод спостереження спря-
мований на розпізнавання стилістичних явищ;
вправи на зіставлення мовних явищ допома-
гають встановити, якими стильовими риса-
ми визначається вибір того чи іншого слова,
виразу, синонімічної конструкції; вправи на
зіставлення текстів, різних у функіонально-
стилістичному відношенні, виявляють за-
лежність мовленнєвої структури від екстралі-
нгвістичних факторів. Цікаво сприймається
зіставлення первинного і чистового варіантів
одного тексту, коли учні мають змогу оцінити
титанічну працю письменника над «малюван-
ням» словом, добором найбільш точного мов-
ного варіанту.

Метод стилістичного експерименту перед-
бачає визначити доречність чи недоречність,
оптимальність використання в тексті того чи
іншого засобу; учень має замінити використа-
не в тексті слово, вислів синонімічним чи близь-
ким за значенням мовним засобом (зазвичай
в усній формі). Наприклад: Перепишіть речен-
ня, добираючи з дужок найточніше слово:

1. Дрогобицька ратуша має (предковічну,
давню, старезну) історію. 2. Юнакові особли-
во (личила, йшла, гармонувала) ця вишиван-
ка.

Стилістичний аналіз тексту – один з основ-
них методів вивчення стилістики. Учні усвідом-
люють що використання кожного тексту пов’я-
зане з певною сферою спілкування, з адреса-
том і адресантом мовлення, що в текстах зак-
ладено певну енергетику – образу, слова, дум-
ки тощо. Аналіз тексту вимагає максимальної
зосередженості, концентрації уваги, розумін-
ня ситуації спілкування. Часто доводиться під
час стилістичного аналізу вияснити, як автор
викликає у нас почуття. Стилістичний аналіз
дисциплінує учнів щодо вживання слова, по-
будови речень, формує їх уважність і спосте-
режливість.

Реконструкція – це удосконалення тексту
відповідно до стильової віднесеності, коли
учень, прослухавши текст, переказує його, за-
мінивши недоречні мовні вирази на відповідні
до заданого стилю; у письмовій вправі учень
відповідно до стилю редагує речення, вибирає
варіант підказки, запропонований йому в дуж-
ках.

Конструювання – це створення тексту пев-
ного стилю (усно чи письмово) відповідно до
мети та завдань комунікації. Складання твору
чи твору-мініатюри певного стилю, написан-



СУЧАСНИЙ  ОСВІТНІЙ  ПРОСТІР

18’ 2013 43

ня кількох речень у відповідному стилі з вико-
ристанням притаманних йому стилістичних
засобів – далеко не повний перелік видів кон-
струювання на уроках під час формування ко-
мунікативних умінь і навичок учнів.

До загальних методів на уроках вивчення
стилістики відносять слово вчителя, евристич-
ну бесіду, роботу з підручником, словниками
та іншими джерелами слова.

Щодо наявності в завданнях творчого склад-
ника можна їх поділити на три наступні типи.

Завдання репродуктивного характеру ви-
магають в учня вміння відтворити засвоєні виз-
начення понять «текст», «стиль», «види фун-
кціональних стилів», «зв’язність і цілісність тек-
сту», «зображувально-виражальні засоби»,
«стилістичний аналіз тексту» тощо.

Завдання частково творчого характеру
стосуються роботи з текстами різної стильо-
вої належності, знаходження в тексті певної
мовної одиниці і спостереження за нею.

Завдання творчого характеру вимагають
в учня концентрації всіх знань і пов’язані зі
створенням ними власного продукту мовлен-
ня: твору, творчого переказу, діалогу тощо.

Завдання і вправи зі стилістики класифіку-
ють за змістом та за методикою їх проведен-
ня, а також диференціюють за призначенням.
За змістом їх ділять на:

- лексико-стилістичні;
- фонетико-стилістичні;
- граматико-стилістичні;
- власне стилістичні.
За методикою проведення завдання і впра-

ви зі стилістики на уроках мови ділять на:
- супровідні;
- спеціальні;
- на закріплення і поглиблення знань і

навичок;
- на повторення.
За призначенням серед вправ та завдань зі

стилістики виділяють:
- ті, що доповнюють, деталізують виучу-

вану тему (з лексики, граматики, фонетики) з
стилістичного боку;

- розкривають конкретні стилістичні оз-
наки мовних явищ;

- тренувальні вправи;
- порівняння текстів різних стилів;
- виявлення певного стилістичного яви-

ща;
- визначення стилістичної ознаки тексту;
- визначення стилів мовлення;
- порівняння мовленнєвих ситуацій, у

яких використовуються стилі;
- усні, письмові, монологічні та діалогічні

висловлювання;
- ситуативні вправи.
Стилістичні вправи мають підкреслити для

учнів ті мовні засоби, які розкривають багат-
ство синонімії, емоційно-експресивне забар-
влення та інші стилістичні сторони мови. Тому
саме від досвідченості вчителя, усвідомлен-
ня ним навчальних і розвивальних завдань на
конкретному уроці залежить успіх усієї систе-
ми.

Як зазначає М.І.Пентилюк, методи і прийо-
ми навчання стилістики, як і будь-які способи
навчання, взаємопов’язані і створюють своє-
рідну систему роботи вчителя, підпорядкова-
ну важливому завданню – засвоєнню стилів
мовлення й попередженню помилок, насам-
перед стилістичних [14, с.19]. З одних і тих са-
мих методів і прийомів учитель має змогу ви-
будовувати різні типи уроків.

Серед видів уроків, які вчитель готує у про-
цесі вивчення учнями стилістики, можуть бути
як традиційні, так і нетрадиційні; особливого
значення надаємо нетрадиційним – таким, де
можуть бути максимально задіяні інтереси
учнів. До нетрадиційних відносимо урок-дос-
лідження, урок-залік, урок-захист рефератів,
творчий звіт, урок-практикум, урок змагання,
урок – гру, урок-семінар, урок-диспут, урок твор-
чості, урок-конференцію.

Фактори, що впливають на результа-
тивність проведення уроку – це особистісні
якості самого вчителя, його ерудиція і про-
фесійні знання, а також володіння вчителем
професійно-методичними вміннями. Все це
забезпечить обдуману режисуру уроку, який
дозволить якомога оптимальніше використа-
ти можливості кожного учня і дасть бажаний
результат.

Якщо на уроках мови учні працюють з тек-
стами всіх функціональних стилів мовлення,
то на уроках літератури все зводиться до од-
ного зі стилів, нехай і найбагатшого в засо-
бах вираження, – до стилю художньої літе-
ратури.

На сучасному уроці української літератури
в старшій школі під час літературознавчого
аналізу художнього твору обов’язковим є аналіз
його мовних особливостей, одним із можливих
варіантів якого є мовностилістичний аналіз.
Завданням цього виду аналізу є виявити особ-
ливості мови дійових осіб як засіб їх характе-
ристики, встановити особливості мови пись-
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менника як ознаку його індивідуального твор-
чого стилю, визначити внесок письменника в
розвиток літературної мови тощо.

Формування вмінь старшокласників аналі-
зувати мову художнього твору, на думку дос-
лідників (С.Привалова), передбачає виконан-
ня певних навчальних завдань репродуктивно-
го, частково-пошукового і творчого характеру
[9, с.25].

Завдання репродуктивного характеру сто-
суються відтворення визначення понять «літе-
ратурна мова», «мова художнього твору»,
«віршова і прозова мова», «мова дійових осіб»,
«мова автора», «зображувально-виражальні
засоби», «тропи» та ін. Учням пропонується
за поданим зразком визначати художні засо-
би, використані автором у тексті, давати виз-
начення літературознавчих понять із наведен-
ням прикладів на основі тексту виучуваного
твору. Наприклад:

- Яка фігура є протилежною до анафо-
ри? Наведіть приклади.

- Які вам відомі риторичні фігури? На-
ведіть приклади.

- Які види порівнянь/епітета/ вам
відомі? Наведіть приклади.

Завдання частково-пошукового характеру
спрямовані на поглиблення роботи над мовою,
на розвиток уваги, образного мислення, твор-
чої уяви. Учні самостійно визначають художні
засоби в тексті, доводять доцільність їх ужи-
вання автором, з’ясовують їх роль у тексті, на
основі мовних характеристик визначають ав-
торське ставлення до зображуваного. Наприк-
лад:

- Дайте визначення інверсії і з’ясуйте її роль
у поетичній мові.

- З якою метою застосовується в художнь-
ому тексті рефрен? Відповідь прокоментуйте
із застосуванням прикладів.

- З’ясуйте доцільність уживання загальнов-
живаних і поетичних слів у вірші Т.Шевченка
«Садок вишневий коло хати».

- Визначте мовні особливості різних рівнів
(фонетичного,лексичного, синтаксичного0 в
поданому нижче уривку з поезії П.Тичини «Ви
знаєте, як липа шелестить…».

Завдання творчого характеру вимагають
самостійного їх виконання старшокласниками,
розвитку творчого мислення, уяви, базуються
на попередньо набутих уміннях (наприклад,
визначити на основі мовних характеристик
власне й авторське ставлення до зображено-
го, художню своєрідність творів митця, особ-

ливості його індивідуального стилю, домисли-
ти, інтерпретувати художній текст, скласти
власний художній твір із використанням різно-
манітних зображувально-виражальних засобів.
Наприклад:

- Напишіть алітераційну поезію з викорис-
танням фоносимволів.

- Складіть поетичний опис осіннього поля,
використавши гіперболу, літоту, метонімію.

- Напишіть поезію (твір) із художнім обрам-
ленням.

- Напишіть твір-мініатюру з застосуванням
рефрену.

- Визначте особливості індивідуального сти-
лю автора на основі поданого нижче тексту…

Зрозуміло, що застосовувати завдання в
роботі з учнями необхідно рухаючись від про-
стого до складного. Завдання творчого харак-
теру слід пропонувати школярам з класів ака-
демічного рівня філологічного профілю після
апробації ними простіших видів роботи зі сти-
лістики.

Особливо слід відзначити уроки аналізу твор-
чих робіт, написаних, як правило, в публіцистич-
ному стилі. Саме на них учні навчаються прак-
тично застосовувати набуті знання з усієї сис-
теми стилістики, у них з’являється можливість
зіставити кращі роботи в класі (за умови колек-
тивного їх прочитання) зі своєю. Нехтувати
цими уроками як практикумом-семінаром зі сти-
лістики ні в якому разі не можна.

Факультативні заняття, курси за вибором
можуть стати ще однією формою опанування
стилістики учнями профільної школи. Змістов-
но укладений план роботи факультативу зі
стилістики дозволить старшокласникам опану-
вати складні види аналізу, зокрема компара-
тивний, відкриє для них можливості опанувати
стилістику офіційної документації, наукових
жанрів та жанрів риторики, цікаво освітить сто-
рінки історії розвитку мови, збагатить їх знан-
нями не тільки з мови, а й з художньої літера-
тури, психології творчості та психології особи-
стості, психолінгвістики, соціології.

Факультативні заняття матимуть результат,
якщо вчитель добиратиме для них завдання,
що зацікавлять кожного учня, а форма роботи
буде нетрадиційною.

Гурткова робота з української мови та літе-
ратури може теж спрямовувати учня в коло
опанування стилістики. Тут учитель так само,
як і на факультативі, повинен дотримуватися
правила: подавати знання нетрадиційно, ціка-
во, наповнити роботу кожного учня відповідно
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до віку й інтересів так, щоб викликати бажання
займатися самоосвітньою діяльністю. Учень,
виведений на такий рівень вивчення стилісти-
ки, буде уже постійно самостійно формуватись
як мовна особистість.

Самоосвітня навчальна діяльність прино-
сить свої плоди зі стилістики тим кращим уч-
ням, які відповідно до своїх філологічних інте-
ресів та уподобань хочуть знати й уміти більше,
ніж може дати шкільна програма й підручник.
Формування самостійності учня - одна з голов-
них проблем навчання та научіння, а самоос-
вітня діяльність учня визнається "верхівкою
його розвитку як суб'єкта навчально-пізнаваль-
ної діяльності". Вона супроводжує і навчальну
діяльність за участю вчителя, і самостійну ро-
боту, хоч не є їм тотожною.

Ще С.Русова стверджувала: "На всяке на-
вчання треба дивитись як на процес самонав-
чання…". Людина - це перш за все суб'єкт со-
ціального розвитку, і що важливо - активний
суб'єкт саморозвитку. Існують описані психо-
логією механізми саморозвитку особистості,
відповідно - існують механізми впливу на цей
саморозвиток. Якщо йдеться про дітей, то так
чи інакше цей вплив пов'язаний з дорослими -
сім'єю, школою, соціумом, основними засоба-
ми соціалізації особистості, і все це складає

ситуативні фактори мотивації самоосвітньої
діяльності особистості.

У школі цей процес пов'язаний з постаттю
вчителя, який повинен бути наділений відпо-
відними знаннями та якостями, що забезпечать
як модель для некритичного наслідування, так
і логічно вибудовану організацію научіння. На
думку К.Д. Ушинського, "…жоден наставник не
повинен забувати, що його найголовніший обо-
в'язок полягає в тому, щоб привчити вихованців
до розумової праці, і що цей обов'язок важлив-
іший, ніж викладання самого предмета".

Висока майстерність учителя є визначаль-
ним фактором результативності навчання.
Саме вчитель має захопити школяра, активі-
зувати інтерес до навчання, помітити успіхи,
закріпити їх, стимулюючи учня похвалою чи
оцінкою. Цікавим може зробити навчання пра-
вильна мотивація: приваблива мета, захопли-
ва форма застосування результатів тощо.

У цілому, для творчого педагога стилістика
відкриває необмежений простір для застосуван-
ня власної креативності, вільного вибору засобів,
підходів, методів і прийомів навчання. Правиль-
но продумана робота з цього розділу мовознав-
ства завжди увінчається радістю відкриттів, свя-
том творчості, тріумфом рідного слова, сформо-
ваною комунікативністю кожного учня.
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Гульпа Д.В.

Анотація. У статті досліджуються особ-
ливості використання етикетних форм звер-
тання угорського населення Закарпаття на
першому етапі соціалізації індивіда. Вокатив-
на лексика, що використовується на першо-
му етапі соціалізації індивіда, багата та різно-
манітна. Наведені приклади форм та сфери
використання вокативної лексики підтверд-
жують їх важливу роль у вихованні та форму-
ванні свідомості індивіда вже на першому
етапі його соціалізації.

Ключові слова. Вокатив, індивід, соціалі-
зація, комунікативний простір, усталі вирази,
формули мовного етикету, етикетна ситуація.

Життя людини, як і суспільства загалом,
неможливе без знання мовного ети-

кету. Останнім ми послуговуємося щодня:
вітаємося, прощаємося, вибачаємося, проси-
мо про що-небудь, висловлюємо вдячність,
співчуваємо, робимо компліменти, запрошує-
мо і приймаємо гостей, відрекомендовуємо
когось комусь тощо. При цьому користуємося
усталеними виразами, окремими словами,
часто поєднуючи їх із жестами, мімікою і т.п.
Це і є наш мовний етикет у дії, без якого важко
собі уявити будь-який акт комунікації.

Поглиблене вивчення мовної поведінки по-
чалося ще в ХХ столітті. В українському мовоз-
навстві мовний етикет вивчали С. Богдан,
П. Кочерган, Н. Плющ, О. Ткаченко, В. Литов-
ченко, Я. Радевич-Винницький та інші.

Угорський мовознавець Мано Кертийс в 1931
р. написав монографію «Звертаюсь до Пана»
(Szállok az Úrnak) [12, с. 251]; Сузан Ервін-Тріп
у 1972 р. досліджувала систему звертань в аме-
рикано-англійській мові [11, с. 250].

Мета нашої статті полягає в тому, щоб про-
аналізувати особливості та сферу використан-
ня етикетних форм звертання угорського на-
селення Закарпаття на першому етапі соціа-
лізації індивіда. Реалізація поставленої мети
передбачає такі завдання:

1) розкрити роль сім’ї у соціалізації інди-
віда;

2) простежити вплив сім’ї та соціального

ВИКОРИСТАННЯ  ЕТИКЕТНИХ  ФОРМ  ЗВЕРТАННЯ
УГОРСЬКОГО  НАСЕЛЕННЯ  ЗАКАРПАТТЯ

НА  ПЕРШОМУ  ЕТАПІ  СОЦІАЛІЗАЦІЇ  ІНДИВІДА
середовища на вибір та використання індиві-
дом тієї чи іншої форми мовного етикету, зок-
рема форми звертання;

3) вивчити та проаналізувати всі засоби,
етикетні форми звертання тощо, які викорис-
товує угорське населення Закарпаття на пер-
шому етапі соціалізації.

Актуальність теми статті полягає в тому, що
мовний етикет угорського населення Закар-
паття, зокрема використані ним етикетні фор-
ми звертання ще не досліджувалися з ураху-
ванням етапів соціалізації індивіда та з соціо-
лінгвістичної точки зору.

Для реалізацій формул мовного етикету
важливою є думка про те, що етикетна ситуа-
ція передбачає спілкування, навіть якщо мовці
розділені часом чи простором. Відповідно, су-
купність усіх етикетних формул утворює сис-
тему мовного етикету будь-якої нації. Виходя-
чи з цього, структуру мовного етикету угорсь-
кого населення на Закарпатті визначають ос-
новні елементи комунікативних ситуацій, вла-
стиві усім мовцям: звертання, привітання, про-
щання, вибачення, побажання, поздоровлен-
ня, знайомство, запрошення та багато інших.

У соціалізації індивіда сім’я відіграє першо-
чергову роль, адже «одним з найприродніших
сфер людського життя є сім’я» [19, с. 95]. Лю-
дина в сім’ї освоює складну систему ввічливої
мовленнєвої поведінки своєї нації в різних ко-
мунікативних ситуаціях. Це зумовлено тим, що
людина поступово освоює правила національ-
ного та іншомовного етикету в різноманітних
комунікативних ситуаціях. Прикладом цього
служать, зокрема, угорські народні казки, в яких
герой при зустрічі зі старшою за віком жінкою
звертається до неї: Jó napot, öreganyám! (Доб-
рий день, бабко!) – і отримує відповідь:
Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál! (По-
щастило тобі, що назвав мене бабкою).

На першому етапі соціалізації сімейне ви-
ховання є першочерговим, вагому роль у цьо-
му процесі відіграють батьки, вони вчать своїх
дітей, до кого, яким чином слід звертатися та
вітатися у сімейному колі, серед знайомих,
сусідів, друзів, у дошкільних навчальних закла-
дах та релігійних установах і організаціях.

І. Для звертання угорське населення Закар-
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паття користується такими засобами: а) вока-
тивами, під час звертання батьків, родичів та
близьких знайомих до немовлят та дітей;
б) вокативами, при звертанні дітей до батьків,
родичів та близьких знайомих; в) вокативами,
які вживають вихователі у розмові з дітьми в
дитячих садках; г) вокативами, якими користу-
ються діти, звертаючись до вихователів;
ґ) вокативами, під час звертання дітей одне
до одного; д) релігійні вокативи. Розглянемо
кожний тип звертання окремо. Серед фаміль-
ярних звертань розрізняємо:

а) вокативи, якими користуються батьки,
родичі та близькі знайомі, звертаючись до
немовлят та дітей. У науковій літературі ми
не зустрічались з дослідженням форм звертан-
ня до немовлят, хоча ми спостерегли багатог-
ранність метафоричних звертань до цієї віко-
вої категорії: vasgyúró, bogyó, buli, gömböc,
gyufa, bagoly, picur, csillagszemű, szemem fénye,
életem (силач, ягідко, радість, колобок, сірник,
сова, крихітка, зіронько, радосте, життя
моє). Кожна родина має свої звичаї та традиції.
В основі мотивації цих звертань лежать
внутрішні чи зовнішні характерні риси дитини.
З плином років названі вище звертання зника-
ють чи стають прізвиськами, наприклад, до
людини похилого віку родина й надалі звер-
тається метафоричною назвою picur (крихіт-
ка). Взагалі для угорських сімей є характерним,
що вже при народженні дитини до неї зверта-
ються, використовуючи повну та пестливу
форму імені та метафоричні форми звертан-
ня, тому що тепер, завдяки ультразвуковому
обстеженню матері, батькам ще до народжен-
ня дитини відома її стать: Dénes, Déneske,
Déneském (Денис, Дениско, Дениску). Зустрі-
чаються й випадки, коли дорослі перед іме-
нем вживають означення kis, kicsi (малий).

б) вокативи, якими користуються діти,
звертаючись до батьків, родичів та близьких
знайомих. Серед лексем, які використовують-
ся у звертаннях до батьків, нами виявлено уні-
версальні, національні та регіональні назви.
До універсальних зараховуємо лексеми: mama,
mami, mamika, mamuka (мама, мамік, мамо,
мамко, мамка, мамочко, матусьо, матусю,
матусенько), apa, apu, apuci, (тато, татко,
татусю) тощо. До національних наприклад
édesanya, édesapa. До регіональних наприк-
лад édes (солодка). На Закарпатті між угорця-
ми ця форма вживається в усіх значеннях та є
загальновживаною, оскільки в різних пестли-
вих формах є вживаною в усіх європейських

мовах.
в) вокативи, якими користуються вихователі

при звертанні до дітей у дитячих садках. Вихо-
вателі до дітей дошкільного віку як в багато-
мовному, так і в одномовному середовищі звер-
таються по імені в пестливій формі: Erzsike,
Іванку, Janika, Лізочка.

г) вокативи, якими користуються діти, звер-
таючись до вихователів в україномовному се-
редовищі. Як у міських, так і в сільських насе-
лених пунктах діти угорської національності,
звертаючись до вихователів української націо-
нальності, використовують форму звертання
ім’я + по батькові або тітка + ім’я. Ці форми
вживають і при згадуванні виховательок, а при
звертанні до няні чи при її згадуванні вживаєть-
ся оказіональний рід заняття няня, нянька.

В угорському мовленні як до знайомих до-
рослих, так і до вихователів дитячих садків звер-
таються по імені + bácsi, néni, напр.: Viktor bácsi,
Julika néni. У радянський період в угорськомов-
них дитячих садках Закарпаття обов’язковою
була форма звертання до вихователів на ім’я і
по батькові. До вихователів старшого поколін-
ня до сьогодні звертаються цією ж формою. В
деяких угорських населених пунктах стосовно
вихователів використовується звертання, що
характеризує людину за посадою: ім’я + поса-
да, наприклад, Kati óvó. Посада óvó дуже рідко
вживається самостійно в угорському мовленні,
оскільки загальновживаними формами є: óvó
néni, óvónő, спорадично óvó bácsi.

 ґ) вокативи, якими користуються діти між
собою. Одне одного діти називають по імені в
такій же демінутивній формі, як і їх батьки, вихо-
вателі та й узагалі дорослі, напр., Kati ~ Kata ~
Katinka ~ Katica ~ Katya / Люба ~ Любочка ~ Люб-
ка ~ Любаша. Аналіз нашого мовного матеріалу
засвідчує, що пестлива форма імені Katya / Ка-
терина виникла в результаті інтерференції
угорської мови з українською та російською. Ха-
рактерною особливістю дитячих відносин є те,
що у недружніх ситуаціях вони часто прозива-
ються, напр., Hájpacni / Жирбаска.

На першому етапі соціалізації індивіда сімя
звертає увагу на формування фундаменту сло-
весної ввічливості у використанні форм звер-
тань. Велику роль відіграє сімейна традиція і
звичаї конкретного мовного середовища, на-
приклад, якщо в населеному пункті діти звер-
таються до батьків édes, то вживати іншу фор-
му звертання вважається невихованістю чи ви-
явом відхилення від загальноприйнятих норм.

д) релігійні вокативи. Релігійне виховання
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індивіда теж починається в сім’ї. Більшість лю-
дей належать до різних конфесій, які вони оби-
рають добровільно, зараховуються чи прий-
маються туди на основі виборів або є їхніми
членами з народження. Це, в свою чергу, ро-
бить їх рівними у вірі. Вагання мовців стосов-
но вживання різних форм релігійних звертань
пояснюється колишнім прорадянським атеї-
стичним вихованням сьогоднішнього середнь-
ого покоління. Відомим культурологічним фак-
том є різні форми звертання в різних релігій-
них конфесіях. Церковний етикет визначає
мовну поведінку людей у церкві, у спілкуванні
зі священиками, а також у спілкуванні свяще-
ників між собою. У класичних (історичних) цер-
ковних конфесіях уживаються традиційні фор-
ми звертання, які є сталими, різниці у звертанні
дітей та дорослих до церковних служителів
немає. Різниця існує між різними церковними
конфесіями. Нами зафіксовано найуживаніші
звертання прихожан римо-католицької конфесії
до осіб духовного сану: Atya + név (пан або імя)
(Отець ~ Отиць ~ Отче, панотче, священик).

У звертанні до священика греко-католиць-
кої віри прихожани використовують форми звер-
тання Atya + név (пан або імя, (отець ~ отець
духовний, духовний отче, священик). Так само,
як і у римо-католиків, до форми звертання до-
дається форма пан або ім’я.

Римо-католицькі та греко-католицькі свяще-
ники, звертаючись, у свою чергу, до прихожан,
уживають форму звертання testvéreim, брати
та сестри.

Звертаючись до православного священика
у багатомовному середовищі, віруючі вжива-
ють форми батюшка, отче, святий отче, свя-
щеник + пан або ім’я, напр.: пане отче, пан
отець, отець Іван! Просіть священика Івана!
Православні священики використовують фор-
му миряни – в українській мові на Закарпатті
форма звертання греко-католицького або пра-
вославного священиків до прихожан, а зверта-
ючись до дітей – діти, дітки. З огляду на те,
що серед угорців православя поширене лише
в змішаних сім’ях, має спорадичний характер,
слід зазначити, що між вірниками використо-
вуються загальноприйняті для цієї релігії фор-
ми звертання і привітання.

У протестантів, зокрема реформатів та
євангелістів, у розмові зі священнослужителем
поширеною є форма звертання Tiszteletes /
Шановний – святий отець, священик – форма
згадування або звертання прихожан до єван-
гелістського та реформатського священика,

вживається самостійно або з додаванням
імені, є загальнопоширеною формою звертан-
ня та згадування. Так само, як і в попередніх
випадках, ця форма доповнюється звертанням
úr vagy név (пан або ім’я, Tiszteletes uram, János
tiszteletes). Слід зазначити, що, відповідно до
церковних приписів та законів, священнослу-
жителі греко-католицької, православної та про-
тестантської конфесій мають право одружува-
тися та жити у сім’ї, тому і до дружини або чо-
ловіка (за протестантськими законами жінка
також може бути священнослужителем) при-
хожани, в тому числі й діти, мають звертатися
відповідним чином. До жінки греко-католиць-
кого священика звертаються формою papné
(попадя) у багатомовному середовищі, а та-
кож демінутивною формою попадянка, маті-
нка, паніматка, паніматочка. На Закарпатті
між угорськими прихожанами є загальнопоши-
реною формою звертання та згадування;
tiszteletes asszony, papné, – матінка, матушка,
попиня – форма згадування або звертання при-
хожан до дружини реформатського чи греко-
католицького священика. На Закарпатті між
угорськими прихожанами теж є загальнопоши-
реною формою звертання, вони є загально-
поширеними та вважаються ввічливими. В
Ужгородському районі нами зафіксовано звер-
тання дітей до протестантського священика та
його дружини pap bácsi, pap néni. Ця форма
звертання вживається тільки в Закарпатсько-
му варіанті угорської мови серед дітей дошк-
ільного віку, вона є неологізмом.

На першому етапі соціалізації у житті лю-
дини переважають займенникові вокативні
форми на «ти». У кінці першого етапу дитина
розрізняє звертання на «ти» і «ви». Слід
відзначити, що в угорській мові звертання на
«ви» має три форми: maga+ дієслово в третій
особі однини, напр., Maga megy a városba?(Ви
йдете до міста?); tetszik+ інфінітив, напр.,
Tetszik menni a városba? (Ви йдете до міста?);
maga tetszik+ інфінітив, напр., Maga tetszik
menni a városba? (Ви йдете до міста?). Пер-
ша форма використовується переважно у
сільській місцевості, друга форма – у містах, у
сім’ях інтелігенції, третя – змішана форма
свідчить про невпевненість у виборі відповід-
ної форми звертання.

На відміну від індоєвропейських мов, формою
звертання на «ви» в угорській мові служить тре-
тя особа однини і множини, напр., Maga tudja?(Ви
знаєте?), Maguk tudják? (Ви знаєте?).

Дослідження мовного етикету угорського
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населення Закарпаття є водночас вивченням
його культури, особливостей духовної та сус-
пільної сфер діяльності мовців; специфіки
взаємовідносин між ним та його сусідами й
представниками інших національностей, різно-
го віросповідання; а також умов їх життя, тра-
дицій, норм поведінки й спілкування.

Аналіз представленого мовного матеріалу
дає підставу стверджувати, що мовний етикет

форм звертань є не лише явищем загальномов-
ним, регіональним, функціональним, але, вод-
ночас, й індивідуальним, оскільки кожна люди-
на в процесі спілкування добирає конкретну
формулу відповідно до комунікативної ситуації.

На другому етапі соціалізації людини вчи-
телі шкіл – базуючись на досягнутому на пер-
шому етапі соціалізації людини – удосконалю-
ють мовний етикет дітей.
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Демчак М.М.

Євроінтеграційні суспільні процеси відобра-
жаються на розбудові школи і актуалізують
полікультурні аспекти виховання молодших
школярів. У статті обґрунтовуються підходи до
розкриття потенціалу діалогових методів для
полікультурного виховання майбутніх учителів
початкових класів.

Важливою передумовою полікультурної
освіти в Україні є становлення і розвиток

громадянського демократичного суспільства,
для якого не є притаманними шовінізм, расизм,

ПОЛІКУЛЬТУРНЕ  ВИХОВАННЯ  У  ПРОЦЕСІ
ДІАЛОГІЧНОГО  МОВЛЕННЯ  МАЙБУТНІХ

УЧИТЕЛІВ  ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
етнічний егоїзм, і водночас відкритого у став-
ленні до інших країн, народів і культур, яке про-
пагує виховання у дусі миру і взаєморозуміння.
Соціально-політичною детермінантою функці-
онування полікультурної освіти останнім часом
стає інтенсивний розвиток інтеграційних про-
цесів як важливої складової трансформації су-
часного світу, а також прагнення України й інших
країн інтегруватися в світовий і європейський
соціально-культурний і освітній простір, зберіг-
ши при цьому національну своєрідність.

У цих умовах важливо повною мірою врахо-
вувати суттєві зміни в підготовці педагогічних
кадрів, зокрема педагогів-професіоналів нової
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генерації з конкурентоспроможним рівнем ква-
ліфікації, які мають володіти загальною й пе-
дагогічною культурою, враховувати в про-
фесійній діяльності тенденції сучасного розвит-
ку шкільної освіти.

На нашу думку, сучасний вчитель повинен
бути підготовленим до діяльності у полікультур-
ному середовищі, що передбачає володіння
змістом полікультурного виховання та досвідом
організації педагогічної взаємодії з молодшими
школярами в умовах полікультурності.

Проблема підготовки вчителя початкових
класів тісно пов’язана з питаннями розвитку ос-
віти і школи на Закарпатті, які розглядаються у
дослідженнях В.Гомонная, О.Богіва, А.Ігната,
Ф.Кулі, М.Кухти, О.Мазурка, Л.Маляр, Ю.Мудрої,
І.Небесника, Г.Розлуцької. М.Петрус, Т.Росул,
В.Росула, В.Сагарди, М.Талапканича, Н.Товтин,
М.Токаря, В.Туряниці, В.Фернеги, О.Фізеші, В.Хи-
минця, П.Ходанича, І.Цепенди Т.Цибар та ін.

Загальнопедагогічні та методичні аспекти
розвитку початкової освіти розкриваються у дос-
лідженнях К. Авраменко, М. Богданович,
В. Бондар, Н. Бібік, О. Біди, М. Вашуленко, Н. Вос-
кресенської, П. Гусак, Д. Пащенко, О. Савченко,
С. Скворцової, О. Хижної, І. Шапошнікова.

У попередніх дослідженнях нами визначено
методологічні рівні проблеми підготовки вчите-
ля до виховання учнів в умовах полікультурного
соціуму: філософського, нормативно-законодав-
чого, методологічних принципів [1]; виокремле-
но етапи становлення професійної педагогічної
освіти на Закарпатті [2]; розкрито функції полі-
культурної освіти [3]. Серед функцій виокрем-
люємо полікультурне навчання, полікультурне
виховання, розвиток полікультурної свідомості.

Полікультурне навчання (власне, освіта) –  це:
- знання культури власного народу та

інших культур (традиції, звичаї, обрядовість,
особливості віросповідання, найважливіші свя-
та); видатні історичні події у житті власного
народу та інших культур, видатні постаті істо-
ричного минулого і сучасності, героїчний епос
(кожний народ має своїх героїв, якими пи-
шається); видатних письменників, політичних
і громадських діячів, науковців і художників, кіно-
режисерів і артистів тощо;

- знання іншої (-их) мови (-в), окрім рідної,
та володіння (принаймні) елементарними за-
собами спілкування, що сприяють налаштова-
ності на діалог, співпрацю;

- знання про способи взаємодії у полі-
культурному середовищі на засадах толеран-
тності, сприйняття іншого з позицій збагачен-

ня (новим досвідом) і привласнення (нових
знань, інтересів, захоплення), які є основою
формування умінь і навичок;

- досвід творчої співпраці у полікультурному
просторі, результатом якого є взаємозбагачен-
ня, взаєморозуміння, взаємодіяльність.

Полікультурне виховання полягає у формуванні
системи загальнолюдських та національних цінно-
стей, поважливого ставлення до інших культур,
моральності, толерантності, перцептивності; фор-
мування інтересів до іншої культури як джерела
саморозвитку, самопізнання, самовиховання.

Формування полікультурного світогляду – це
процес засвоєння знань про культуру, звичаї,
традиції власного народу та інших національ-
ностей, що проживають на території України,
зокрема, Закарпаття; формування поглядів
(стійких емоційних ставлень до явищ полікуль-
турної дійсності) і переконань (інтелектуальних,
моральних, духовних), емоційно-ціннісної сфе-
ри особистості (інтересів, прагнень, потреб,
почуттів), які забезпечують гармонізацію сто-
сунків між представниками різних культур.

Формування полікультурної складової підго-
товки вчителя початкових класів здійснюється
у процесі засвоєння змісту іншомовного спілку-
вання та у позааудиторній діяльності. Реалі-
зація завдань полікультурного виховання у
професійній підготовці вчителя початкових
класів передбачає використання різних ме-
тодів і форм навчання. Серед сукупності ме-
тодів виокремлюємо діалогічні.

У працях науковців В. Андреєва, Н. Громо-
вої, О. Демченко, А. Короля, О. Кривонос,
М. Лазарєва, Л. Левченко, А. Хуторського розк-
риваються можливості навчального діалогу,
умови його побудови та реалізації, проте за-
лишається не розкритим потенціал діалогових
методів для полікультурного виховання вчи-
телів початкових класів.

Таким чином, проблема використання діа-
логових методів у засвоєнні змісту полікультур-
ного виховання майбутніми вчителями почат-
кових класів не отримала належного вивчен-
ня. Цим і обумовлена актуальність досліджу-
ваної нами проблеми.

Мета статті полягала у розкритті можливо-
стей використання діалогових методів у полі-
культурному вихованні майбутніх учителів по-
чаткових класів.

Як стверджує С. Амеліна, «…діалогічна
форма навчання, яка забезпечує комфортне
середовище для спілкування, є найприродні-
шою формою комунікації у процесі навчання»
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[1, с.]. Погоджуючись із дослідницею, слід заз-
начити, що у формі діалогу можна зробити всі
види занять у ВНЗ (практичні заняття, семіна-
ри, лекції). Оскільки наше дослідження прохо-
дило на базі МГПК МДУ, нами було розробле-
но і апробовано комплекс практичних занять і
лекцій з використанням діалогічних методів
навчання на заняттях з іноземної мови. Вели-
ка кількість даних розробок унеможливлює
представлення їх у повному обсязі, отже, нами
було виокремлено діалогізовані фрагменти
практичних занять згідно з розробленою нами
робочою програмою з іноземної мови.

Програма з іноземної мови укладена на ос-
нові Навчальної програми для вищих навчаль-
них закладів І-ІІ рівнів акредитації, які здійсню-
ють підготовку молодших спеціалістів на ос-
нові базової загальної середньої освіти. Про-
грама схвалена комісією з іноземних мов Нау-
ково-методичної Ради Міністерства освіти і
науки України (протокол №3 від 19.04.2005 р.).

Згідно з робочою програмою навчальної
дисципліни іноземна (англійська) мова за про-
фесійним спрямуванням, затвердженою на
засіданні циклової (методичної) комісії рідної
та іноземних мов та схваленою методичною
комісією гуманітарно-педагогічного коледжу
Мукачівського державного університету за на-
прямом підготовки «Початкова освіта»; «Дош-
кільне виховання»; «Музичне мистецтво»,
спеціальності «Початкова освіта»; «Дошкіль-
не виховання»; «Музичне мистецтво» від 31
серпня 2012 року, «загальною стратегією на-
вчання є комунікативний підхід, що зумовлює
практичну мету навчання та вивчення інозем-
них мов, а саме: оволодіння іншомовним
міжкультурним спілкуванням шляхом форму-
вання і розвитку міжкультурної комунікативної
компетенції». Програма складена на основі
освітньо-професійної програми вищої освіти за
професійним спрямуванням [5].

Науковці [6] пропонують дотримуватись на-
ступної класифікації системи вправ для навчання
діалогічного мовлення на уроці іноземної мови:

І група – вправи для навчання «реплікування»;
ІІ група – вправи на засвоєння ДЄ різних

видів;
ІІІ група –  вправи на створення мікродіа-

логів;
ІV група – вправи на створення діалогів

різних функціональних типів.
Беручи до уваги вікові особливості і рівень

іншомовної підготовки студентів педагогічного
закладу І-ІІ рівня акредитації, ми здебільшого

використовували вправи ІІІ групи для навчання
діалогічного мовлення. До даної групи включено
вправи, метою яких є засвоєння учнями навичок
діалогічного мовлення шляхом об’єднання вив-
чених діалогічних єдностей у мікродіалоги. Сюди
входять комунікативні рецептивно-репродук-
тивні вправи, в яких можна використовувати три
основні види вербальних опор, створених штуч-
но: мікродіалог-підстановча таблиця, структур-
но-мовленнєва схема мікродіалогу та його фун-
кціональна схема. Як показала практика, най-
ефективнішим діалогізоване заняття з іноземної
мови є за умови використання таких опор, адже
вони допомагають студентам долати труднощі
в процесі іншомовної комунікації.

Майже в кожному плані практичного занят-
тя з іноземної мови виховною ціллю є форму-
вання інтересу і поваги студентів до культури
країни, мова якої вивчається, виховання толе-
рантності, заохочення до співпраці як з носія-
ми виучуваної мови, так і одне з одним, у гру-
пах МГПК МДУ, до складу майже кожної з яких
входять представники щонайменше двох на-
ціональних меншин – угорської і румунської,
іноді – російської мов. Отже, на наш погляд,
процес полікультурного виховання найяскра-
віше може бути представлений на діалогізо-
ваному занятті з іноземної мови.

Розглянемо фрагменти деяких з таких за-
нять:

Діалог
1. Прослухайте і прочитайте діалог в па-

рах. Listen and read the dialogue in pairs.
Phoning London From New York
- Hello?
- Is that you, Joan?
- Yes ... Who’s speaking?
- This is Vivien, your neighbour.
- Listen, Joan, would you do me a favour?
- Yes, of course, Viv. What is it?
- Could you go to my flat... ?
- Go to your flat? Aren’t you at home?
- No, I’m not. I’m in New York.
- New York? You aren’t serious, are you?
- Yes, I am. I’m here on business. It’s something

urgent. – Look that electric heater on the wall in
my bathroom ...

- Yes?
- If it’s on, could you turn it off, please?
- Yes, of course. Anything else?
- Yes. Would you also take the post out of my letter

box ... and tell the milkman: no milk till next Monday.
- Righto, Viv. When are you coming back?
- On Sunday. Let me give you my address and
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phone number, just in case.
- Yes, go ahead.
- It’s the Clinton Hotel ...
- Clinton Hotel. Yes?
- And the number is New York 279-4017.
- 279-4017. Right, Viv. Anything else?
- No, that’s all, Joan. I hope it isn’t too much

trouble.
- No, it’s no problem at all. Have a nice time in

New York!
- Thank you. – Bye!
- Bye-bye!
2. Доповніть речення. Complete the

sentences.
a) Joan and Vivien are …..  b) Joan is in ……,

and Vivien is in New York. c) Vivien is in New York
on ….. d) Her …..number in New York is 279-4017.
e) Vivien is ….. back on Sunday.

3. Доповніть прохання Вів’єн до Джоанн.
Complete the Joan’s request to Vivien.

a) Could you please ….. to my flat?
b) Would you ….. the electric heater off in my

bathroom?
 c) And please….. the post out of my letter box.
 d) And ….. the milkman Im in New York,
e) If theres a problem, please ….. me at the

Clinton Hotel.
4. Дайте відповіді. Answer the questions
a) Where is Joan? b) Who is Vivien? c) Where

is Vivien? d) When is Vivien coming back? e) What
is her address and phone number in New York?

5. Дайте відповіді на запитання Джоанн до
Вівєн. Answer the Joans questions to Vivien.

a) Aren’t you at home? b) New York? You aren’t
serious, are you? c) Are уou there on business?
d) Wheres the electric heater? e) When are you
coming back? f) What’s your address and phone

number, just in case?
Дайте відповіді в короткій формі, як у при-

кладах. Answer the questions in a short form as
in the example.

Is your hotel expensive? – Yes, it is. / No, it isn’t.
Are hotels expensive in London? – Yes, they

are. / No, they aren’t. Are you here on business?
– Yes, I am. / No, I’m not.

Is the Clinton Hotel in New York? b) Is the
Sherlock Holmes Hotel in New York? c) Is Sherlock
Holmes a detective? d) Is Frank Sinatra a
milkman?

Is Vivien in New York? f) Is Joan in New York?
g) Is Vivien phoning from York? h) Is Vivien coming
back on Monday? i) Are London theatres

j) Are hostels expensive? k) Are you German?
Організація та проведення практичних за-

нять з іноземної мови з метою реалізації зав-
дань полікультурного виховання передбачають
здійснення попередньої підготовки, а саме: про-
ектування занять, структурування та прогнозу-
вання можливих ситуацій діалогової взаємодії.
Як показали результати апробації, використан-
ня діалогічних методів навчання на заняттях з
іноземної мови ефективно сприяє формуван-
ню полікультурних складових підготовки і
сприяє активізації пізнавального інтересу до
предмета і навчання в цілому, мотивує до
міжкультурної взаємодії, сприяє емоційно-пси-
хологічній адаптації як україномовних студентів,
так і представників інших національностей (зок-
рема, угорців) у навчально-виховному процесі.

Перспективи подальших досліджень перед-
бачають розробку тематики діалогічних ме-
тодів навчання для формування полікультур-
ної складової підготовки майбутніх учителів
початкових класів.
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Заснування колегіуму в нашому краї відбу-
валося на фоні запеклої боротьби, яку

в ХVІ ст. вели між собою протестанти і католи-
ки на всій території Угорщини. Головними опо-
нентами протестантів у боротьбі за вірників
були єзуїти, члени католицького чернечого
ордену «Товариство Ісуса», заснованого в 1534
році св. Ігнатієм Лойолою (1523–1566 рр.). Ос-
новною метою ордену була підтримка Папи у
реалізації найскладніших завдань Церкви, його
повсякденна діяльність була націлена на ак-
тивну роботу серед мирян, у тому числі і че-
рез освіту. Товариством Ісуса була створена
найбільша в історії Церкви мережа середніх
шкіл – колегіумів і вищих навчальних закладів
– академій. Орден єзуїтів упродовж другої по-
ловини ХVІ ст. запровадив, по суті, нову систе-
му освіти, яка відповідала потребам релігій-
ного оновлення в дусі реформ і базувалася на
основах ідей гуманізму в педагогіці. Єзуїтські
навчальні заклади (колегіуми, або колегії) в
обсягах і змісті навчального процесу орієнту-
валися на модель гуманістичної освіти, яку вже
виробили протестантські гімназії. У 1600 році
було затверджено єдиний статут єзуїтських
шкіл («Institutio studiorum Societatis Jesu»), який
регламентував структуру та діяльність коле-
гіумів.

Перші єзуїтські колегіуми було створено при
університетах у Парижі, Падуї, Кельні та Ва-
ленсії (1540–1544 рр.). У 1556 році єзуїти ке-
рували діяльністю 33 колегіумів у семи євро-
пейських країнах. Перша єзуїтська колегія на
українських землях була відкрита в 1575 році
в Ярославі (1575–1773 рр.; нині місто в
Польщі). Тут навчався свого часу і Б. Хмель-
ницький. Упродовж ХVІ–ХVІІ ст. були засновані
і діяли також колегії в Львові (1608–1773 рр.),
Луцьку (1608 р.), Острозі (1626 р.), Барі (1646

З ІСТОРІЇ ЗАСНУВАННЯ КОЛЕГІУМУ В ГУМЕННОМУ
р.), Фастові (1625 р., у 1648 році її переведено
до Києва) і т.д.

Перший середній навчальний заклад на те-
риторії нашого краю був заснований фунда-
ційною грамотою 23 листопада 1613 року в ро-
довому маєтку графа Георгія Другета де Го-
монна в місті Гуменному (нині Східна Словач-
чина).

Послідовники реформатської віри, незважа-
ючи на переслідування по всій країні, знайшли
покровителів в особі графського роду Другетів,
тогочасних володарів Ужанської домінії Вален-
тина та Іштвана Другетів, які, втілюючи в жит-
тя принцип «Чия влада, того й віра», – нада-
вали майнові та політичні привілеї реформа-
торським пасторам та вчителям.

Рід Другетів упродовж декількох століть
відігравав значну роль в історії Австро-Угорщи-
ни. Другети, за твердженням тогочасних істо-
риків, прийшли до Угорщини на початку ХІV ст.
з Італії в супроводі претендента на угорську
корону Карла Роберта Анжуйського, який був
правнуком одного з останніх Арпадовичів. У
тривалій боротьбі за трон Карл Роберт спи-
рався на вірних вельмож, серед яких виділя-
лися Другети. В різні роки три представники
цієї династії займали найвищу посаду в дер-
жаві, окремі з Другетів назначалися на посади
скарбника, державного судді, головного дегус-
татора та інші дуже високі державні посади.
Після коронації Карл Роберт дарував завжди
вірним Другетам великі привілеї та величезні
багатства.

Георгій ІІІ Другет (1583–1620 рр.) був голов-
ним жупаном Ужанського та Земплинського
комітатів. У різні часи наджупанами Ужансь-
кими із роду Другетів були: Ян І, Міклош І, ІІ, ІІІ,
Ференц ІІ, ІІІ, Іштван ІV, V, Георгій ІІІ, ІV, Ян Х і
Жігмонд ІІ. Варто наголосити на тому, що сім’я
Другетів з 1312 року впродовж майже чотирь-
ох століть як ужанські наджупани і володарі
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Ужгорода доклала чимало зусиль для еконо-
мічного та духовного розвитку Підкарпатсько-
го краю. Другети постійно розширювали й укрі-
плювали Ужгородський і Невицький замки, збу-
дували перший міст через Уж, зводили церк-
ви, відкривали школи, створювали нові ману-
фактурні виробництва та впливали на розви-
ток сільського господарства.

У молоді роки Георгій ІІІ Другет де Гомонна
активно сповідував протестантизм, боровся за
рівність віросповідань і переслідував католиків.
Але після важких випробувань та арешту, у
1610 році був навернутий до католицької цер-
кви видатним угорським релігійним діячем і
філософом Петером Пазманем. Пізніше за
сприяння розвитку католицької церкви Георгій
Другет отримав почесне звання Лицаря і був
нагороджений іспанським королем орденом
Золотого Руна. Пазмань у той час служив свя-
щеником у Кошицях та Трнаві і мав великий
авторитет серед вірників та місцевої знаті.
Граф, як вдячність за навернення до віри, по-
обіцяв Пазманю заснувати навчальний заклад
у краї та підтримувати його матеріально.

Спочатку Георгій Другет мріяв про створен-
ня університету, про що й просив дозволу від
імператора Священної Римської імперії Рудоль-
фа ІІ, а після його смерті (20 січня 1612 року) –
від його наступника імператора Матяша ІІ. Але
дозвіл було отримано на відкриття колегіуму, і
Другет просив забезпечити заклад вчителями-
єзуїтами п’ятого генерала Ордену єзуїтів Клау-
діо Аквавіву, одного з найвидатніших тогочас-
них релігійних діячів і політиків. Крім усього іншо-
го, Аквавіва розробив статут «Офіційний план
освіти єзуїтів» для всіх навчальних закладів, що
створювалися орденом на теренах Європи та
далеко за її межами, який пізніше використову-
вали в освітніх закладах багатьох країн. Відповідь
була позитивною, але довелося створювати
колегіум, бо грошей, приміщень, кадрів для
вищої школи у графа не вистачало.

Слід підкреслити, що в ті часи існували два
типи колегіумів – середнього і вищого рівнів.
Перші давали типову освіту гуманістичної шко-
ли з трьох «граматичних» класів ( infima,
grammatica, syntaxis) і двох «гуманістичних» –
поетики та риторики (роesis, rhetorica); в рам-
ках двох останніх могли викладатися грецька
мова і початки філософії та моральної теології.
Другі (так звані повні колегіуми) мали спеці-
альні класи вищих наук (superiora) – філософії
(два або три роки) і теології (чотири роки); філо-
софські студії передбачали також вивчення

логіки і математики.
Усі матеріальні та духовні потреби єзуїтсь-

ких вчителів забезпечувала колегія. Єзуїтські на-
вчальні заклади розташовувалися, як правило,
в добротних будівлях, у яких строго дотримува-
лися чистота і порядок. Велика увага приділя-
лася вивченню латинської мови та фізичному
розвитку. У двох старших класах колегії вводив-
ся особливий предмет – «ерудиція», який
містив дискретні  відомості з географії, історії,
археології, природознавства. Пізніше (XVIII ст.)
необхідність розширення реальної освіти зумо-
вила введення в навчальний план єзуїтських
шкіл систематичних курсів історії, географії,
рідної мови  та інших предметів.

Як вже зазначалося, граф Георгій Другет от-
римав дозвіл від імператора Матяша ІІ на
відкриття закладу та дав обіцянку на утриман-
ня патерів дарувати необхідні будівлі і землі. У
1612 році керівник ордену Клаудій Аквавіва
також дав дозвіл на залучення єзуїтських отців
до навчального процесу у колегії.

Дев’ятого липня 1613 року, коли приміщення
були підготовлені до роботи, граф адресував ли-
ста першому ректору Шандору Добокаї і просив
його прискорити прибуття єзуїтських отців.

«Школу і парохію я б розширив, не виста-
чає тільки людей… Дав землі, ліси, луки, орні
землі, виноградники… Ласло Баркоці пообіцяв
відправити сина до школи, чекаємо інших та-
кож…».

Восени 1613 року вчителі прибули до Гумен-
ного.

Відкриття колегіуму відбулося 23 листопа-
да 1613 року, коли граф уклав фундаційну  гра-
моту про заснування колегії. У ній зазначало-
ся, що в Гуменному засновується шестирічний
колегіум «на славу Божу і для ширення церк-
ви». Колегіум мав подвійне завдання: навчати
молодь освіти і рятувати заблукалі душі. За
волею Георгія Другета на утримання школи та
учителів передавалася частина його маєтків
та 1700 угорських форинтів щорічно двома ча-
стинами (по 850 на Тройцю та Різдво прибутків
від Гуменнського панства, а саме від сіл Турі-
це та Віаноце). Крім того, 20 000 угорських зо-
лотих виділялося колегії із сіл Гуменнського
панства Кам’янки, Адідовце, Хлмец, Птічеі.

Із того часу щороку саме 23 листопада в
гімназії відбувалися урочистості: в храмах і цер-
квах молилися за засновників та благодійників
закладу.

Через два роки  установча грамота  була
доповнена. Граф  підписав її 2 липня 1615 року



в Ужгородському замку.
Відкриваючи єзуїтську колегію, Петер Паз-

мань мав намір перетворити її у заклад вищо-
го типу, але через нестачу приміщень, майна,
важкі політичні обставини було відкрито тільки
чотири класи. Зауважимо, що спочатку один
вчитель навчав відразу два класи, бо єзуїтам
дозволялося скорочувати період навчання, і в
гімназіях, де було мало учнів, курс п’яти класів
скорочували до чотирьох. У Гуменному певний
час існували два класи граматики, один – гу-
манітарики і один – риторики. Навчання у но-
воствореному колегіумі в Гуменному розпоча-
лося тільки у 1614 році і тривало до 1619 року,
коли через воєнні події Тридцятилітньої війни
(1618–1648 рр.) та повстання Габора Бетле-
на єзуїти і засновник колегіуму Георгій Другет
залишили місто. Бетлен захопив Гуменне та
стратив декількох отців-єзуїтів, іншим вдалося
втекти до Польщі. Захоплені були маєтки і зам-
ки графа, зокрема і Невицький замок.

Тільки через десять років син Георгія Дру-
гета Ян X повернув володіння у власність сім’ї,
і робота гімназії у Гуменному була відновлена.
Сюди повернулися отці-вчителі та Ян Другет,
батько якого на той час уже
помер (1620 рік). Маєтки ж
Георгія Другета були спус-
тошені, замки поруйновані,
а скарби та архіви пограбо-
вані. Мабуть, саме тоді
молодший із графів вирішив
перенести навчальний зак-
лад до Ужгорода. Хоча ще
майже десять років колегія знаходилася в Гу-
менному, де продовжували навчатися здебіль-
шого діти з дворянських родин, хоча єзуїти ак-
тивно брали на навчання молодь із різних соці-
альних груп та віросповідань. У гімназії можна
було зустріти як католиків, так і протестантів.

Щороку у ці часи в гімназії навчалося від 200
до 300 учнів. Ректори та префекти дбали, щоб
учні не тільки навчалися, а й отримували
взірцеве виховання. Гімназисти готували та

проводили вистави до державних, релігійних,
сімейних свят, на які запрошувалися видатні
особистості.

Діти більш заможних батьків допомагали
своїм менш забезпеченим товаришам: прино-
сили харчі, відвідували хворих, оплачували їх
навчання, організовували благодійні заходи. У
колегії формуванню християнських ідеалів у
молоді, як основі розвитку особистості, нада-
валися пріоритети. Вчителі добре усвідомлю-
вали, що необхідно повсякчасно пробуджува-
ти в дітей бажання дотримуватися високих
моральних принципів, спонукати їх до само-
вдосконалення.

За період функціонування колегіуму в Гу-
менному змінилися 5 префектів, 83 отці-єзуї-
ти та три магістри. Першим ректором колегіу-
му в Гуменному став отець Олександр Добо-
кай, який очолював навчальний заклад із 1613
до 1619 року. Він мав великий авторитет не
тільки у Другетів та дворян, а й був шанова-
ний серед учнів. Керував закладом шість років,
хоч, зазвичай, директорів обирали на 3–4 роки,
і помер 20 жовтня 1620 року у Загребі.

У 1636 році син Георгія, граф Ян X Другет

де Гомонна, наджупан комітату Унґ, виконую-
чи бажання батька, вирішив перенести єзуїтсь-
кий орден в Ужгород.

У грамоті Яна Х Другета від 31 липня 1640
року підтверджується батьків намір пересели-
ти колегію і школу до Ужгорода та говориться,
що залишаються в силі всі дані Георгієм Друге-
том обіцянки у фундаційній грамоті від 23 лис-
топада 1613 року та грамоті від 2 липня 1615
року.

Ректори колегіуму у Гуменному
Патер (далі п.)  
Шандор Добокаї 

(1p. = Pаter) 
р. Dobokay Sándor – 1613–1619 рр. 

п. Балінт Шікетфалві Ладо  р. Siketfalvi Ladó Bálint – 1612–1615 рр. 
п. Гергель Форро  р. Forró Gergely (Homonnán) – 1636–1638 рр. 
п. Томаш Ясберені  р. Jászberényi Tamás – 1638–1640 рр. 
п. Дєрдь Добронокі  р. Dobronoki György – 1640–1644 рр. 
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Рего Г.І.

Дошкільна освіта є первинною ланкою
єдиної системи виховання і навчання.

Починаючи з витоків становлення цієї освіт-
ньої галузі, усвідомлюючи її важливість, нею
опікувалися місцеві органи влади, промислові
та сільськогосподарські підприємства,
релігійні та громадські організації, приватні
особи.

Перші дослідження з аналізу внеску гро-
мадських організацій, приватних осіб і асоці-
ацій у розвиток дошкільного виховання в Ук-
раїні з’явилися ще наприкінці ХІХ – на початку
ХХ ст. (А. Арнольді, Н. Лубенець, С. Русова,
П. Каптерев та інші).

За радянських часів історія діяльності ди-
тячих садків, ясел, притулків та інших типів зак-
ладів виховання дітей дошкільного віку, ініціа-
торами яких виступали приватні особи, асо-
ціації, земські установи, та дані щодо благо-
дійної участі приватних осіб і громадських
організацій у розбудові основ дошкільної пе-
дагогіки замовчувалися або спотворювалися
(В. Чередниченко, І. Чувашев та інші).

Нове осмислення участі прогресивної інте-
лігенції, громадських організацій і педагогіч-
них об’єднань в розбудові системи дошкіль-
ної освіти в дореволюційні часи відбулося на
початку 90-х рр. ХХ ст. в працях Л. Вовк, С.Зо-
лотухіної, Н. Побірченко, О. Попової, О.Сухом-
линської, М.Стельмаховича, Н. Якушко та
інших.

Протягом останніх років провідну роль у
вивченні розвитку громадської та приватної
ініціативи в освіті України в різні історичні часи
відіграють дослідження Н. Дем’яненко, О. Дру-
ганової, В. Корнієнко, З.Нагачевської, С. По-
ляруша, С. Попиченко, Г. Рего, Є. Сарапуло-
вої, Т.Слободянюк, Т. Танько, Н.Туренко, І. Улю-
каєвої та інших.

Мета публікації – висвітлити питання роз-
гортання громадського руху за виховання
дітей дошкільного віку на Закарпатті на-
прикінці ХІХ ст.

Подібно до інших тогочасних розвинених
європейських держав (Англія, Німеччина,
Франція), в Угорському королівстві, включе-

РОЗГОРТАННЯ  ГРОМАДСЬКОГО  РУХУ  ЗА
ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

НА  ЗАКАРПАТТІ  НАПРИКІНЦІ  ХІХ  ст.
ному до імперії Габсбургів наприкінці ХVIII ст.
на правах Угорського королівського намісниц-
тва (згодом губернаторства), до складу якого
у досліджуваний період входило Закарпаття,
вже в першій половині ХІХ ст. висунули на по-
рядок денний питання про потребу опікунсь-
ко-виховних інституцій для найменших грома-
дян Австрійської імперії.

У 70-х роках ХІХ ст. у м. Берегові назріла
потреба створення дошкільного закладу, од-
нак щорічна державна допомога, яка виділя-
лася на утримання шкіл (7000 фр.), не перед-
бачала відкриття дитячих дошкільних закладів.
Кошти для цього можна було отримати лише
з батьківської плати за виховання дітей і доб-
рочинних пожертвувань, і їх було недостат-
ньо для відкриття та утримування закладу.

Учасники зборів угорських жіночих това-
риств Березького комітату, які відбувалися під
керівництвом королівського шкільного інспек-
тора Ференца Фішера у Берегові, дійшли вис-
новку про те, що в Берегові дитячий садок
можна відкрити лише за безпосереднього
сприяння Державної спілки вихователів, яка
була створена 21 червня 1874 р. в м. Буда-
пешт завдяки злиттю діючих громадських
організацій, що займалися опікою та вихован-
ням дітей дошкільного віку [2; с.30]. Основ-
ною метою названої спілки було заснування
дошкільних закладів на всіх підугорських те-
ренах; забезпечення підготовки кадрів для їх
потреб; розгортання благодійної діяльності на
користь інституцій дошкільного виховання [2;
с.184-186].

Для підтримання діяльності своїх філій Дер-
жавна спілка вихователів не забирала внески
членів новоствореної організації, залишаючи
їх для внутрішнього використання.

Першою на Закарпатті організацією, що
ввійшла до складу Державної спілки вихова-
телів, стала Берегівська спілка вихователів,
створена у 1879 р., яка нараховувала 25 «по-
стійних» і 25 «перехідних» членів [6; с. 129-
132].

Оскільки майже половина Березького комі-
тату належала сім’ї графа Шонборга, то й го-
ловою місцевого об’єднання дошкільних пра-
цівників було обрано її представника – Ервіна
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Шонборга.
Уже на перших зборах Березького осеред-

ку було створено окрему комісію для засну-
вання в Берегові дошкільного закладу, куди
ввійшли Ш. Гонці – заступник голови місце-
вого жіночого товариства, Ф. Фішер – королі-
вський шкільний інспектор, А. Яндрашіч – мер
міста та ін. Кошторис майбутнього дошкіль-
ного закладу включав:

оренду відповідного приміщення.... 200 фт.
забезпечення меблями ........... 110 фт. 70

кр.
придбання іграшок, дидактичних матері-

алів, дарів Фребеля................… 165 фт. 10 кр.
зарплатню вихователя................… 400 фт.
зарплатню няні................................... 80 фт.
опалення та світло.......................… 100 фт.
інші витрати......................................... 50 фт.
_________________________________________________________
Всього: .....................................1105 фт. 80

кр.
    [6; с. 129-132].

Активна діяльність спілки вихователів у Бе-
регові вже у 1879 р. увінчалася успіхом –
відкриттям дитячого садка, який відвідувало
60-70 дітей дошкільного віку. Він був повністю
забезпечений необхідним дидактичним мате-
ріалом і обладнанням, яке відповідало того-
часним вимогам. Навіть вихователька (Шімон-
не Салаї) мала відповідну дошкільну освіту.
Як і в більшості дошкільних закладів краю,
мовою навчання в дитсадку була угорська.

Щорічно на Різдвяні свята місцеві дошкільні
заклади отримували від Державної спілки ви-
хователів грошову допомогу в сумі 100 фт.

Новаторськими, як для свого часу, були
думки автора А. Сабо (тоді він був керівником
дошкільного притулку), розміщені в «Газеті
для народних учителів», щодо змісту вихов-
ної роботи в інституціях цього типу:

- необхідно не лише оберігати, а й вихову-
вати 2-6-річних дітей;

- перед тим, як карати, вияснити, чи на-
вмисно дитина порушила дисципліну, і пояс-
нити їй, що так робити гріх;

- викорінити з виховних методів тілесні по-
карання;

- виховання має бути гуманне та ніжне [5;
с. 274-275].

Водночас автори-русини в 1860-х – 1870-х
рр. практично не порушували питань суспіль-
ного виховання маленьких дітей. Лише на-
прикінці 1870-х рр. ця проблема дещо актуа-
лізувалася. Так, у статті невідомого автора

(«М.Н.») на сторінках часопису «Карпатъ» за
1878 р. зроблено спробу з’ясувати причини
«застоя нашого народовиховання».

Зважаючи на обмеженість публікацій такого
змісту, подаємо її положення у більш широко-
му викладі.

 «Убогість – це велика перепона народо-
виховання, так як:

а) не маємо дитячого притулку і діти, до
того, як прийдуть до школи, майже не чують
чесного слова, не вміють виражатися, не те,
щоб мали яку-небудь підготовку. Прийшовши
до школи, приносять із собою негативні звич-
ки, які, в першу чергу, вчитель змушений віду-
чити і навчити правильній поведінці. Для цьо-
го вчитель витрачає багато часу і енергії на
шкоду навчанню;

б) посилання дітей в школу здається при-
мусовим, проте, згідно народного прислів’я,
«силованним оком не надивишся» – з цього
виходить: хоч діти і ходять до школи, щоб їх
не наказували, але не маючи необхідні на-
вчальні засоби, не вчаться ефективно;

г) дітей відпускають до школи тільки в той
період, коли батьки не мають роботи на полі
і не є зайняті іншими господарськими робо-
тами. А коли є робота, то вони краще опла-
тять штраф, який на них виділять за невідвіду-
вання дітьми школи, але не будуть посилати
дітей до школи, бо з школоповинних дітей
робиться «пастушка», домоохоронець –
нянька менших дітей…

Нам потрібно:
1. Створити дитячі притулки, завдяки яким

три мети стануть доступними:
а) батьки безпечно будуть займатися зем-

легосподарством, не будуть боятися, що з
дітьми може щось погане статися;

б) звикнуть до відсутності дітей, і згодом
не будуть противитися відпускати дітей до
школи;

в) завдяки відвідування притулку діти ран-
нього віку звикнуть до доброго відношення,
навчання, призвичаяться до гігієнічних нави-
чок, вихованості і тому їм легше буде навча-
тися в школі.

2. Забезпечити наявність необхідного ка-
піталу, за рахунок якого стане можливим:

а) поширення різних видів книг для наро-
ду, дешевих за ціною;

б) книг для дітей, які б відповідали прин-
ципам «від простого до складного», щоб ди-
тина розуміла, що вона читає.

3. Належна заробітна плата вчителям.
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4. Створення виховних закладів для хлоп-
чиків-сиріт селянських» [1; с. 1-2].

Слід зазначити, що питання дошкільного
виховання закарпатських дітей у 1880-х рр.
опинилися в полі зору всієї угорської педаго-
гічної громадськості. Зокрема, 28 вересня
1888 р. в Мукачеві відбулися збори вчителів
Березького комітату, об’єднаних у місцеву
угорську загальноосвітню спілку. Як підтвер-
джують дані звіту її секретаря Б. Матявоскі,
завдяки діяльності спілки були відкриті і утри-
мувалися дитячі садки в Росвигові та Кайда-
нові. На зборах було прийнято рішення взяти
під свій контроль дитячий садок у Сваляві, ут-
римуваний власним коштом пані Каройне Бу-
зат.

Після закінчення зборів їх учасники відвіда-
ли дитячий садок у Росвигові, де їх вітало 50
дітей дошкільного віку, майже всі «русинсь-
кої» національності, які стараннями вихова-
тельки М. Переґріні добре знали угорську
мову.

Про створення Марамороського відділу
Державної спілки вихователів свідчать дані,
опубліковані в журналі «Дошкільне вихован-
ня» за 1911 р. Автор статті «Про створення
Марамороського відділу спілки вихователів»
Ержіка Патакі з Березова (Мараморощина,
тепер Хустський р-н) писала, що їм (вихова-
телям) було дуже боляче, коли на загальних
зборах педагогів комітату на них не звертали
увагу. Тому вона внесла пропозицію: органі-
зувати окремий осередок вихователів, яку
підтримали її колеги. На третій день після
Великодня, 22 травня 1895 р., на зборах у
Мараморош-Сігетському дитячому садку
ім. Єлизавети 20 вихователів стали членами
відділу Державної спілки вихователів. Його
головою була обрана Амалія Ресеґі, заступ-
ником – Марія Переґріні, секретарем – Ержі-
ка Патакі.

У липні 1895 р. на загальних зборах
Ужанської вчительської спілки присутні на них
вихователі теж створили окремий відділ ви-
хователів [2; с. 37-38].

На кінець ХІХ ст. припадає одне з найбіль-
ших досягнень угорської громадськості в га-
лузі поширення та утвердження дошкільної
освіти на Закарпатті – створення Секції вихо-
вателів північно-східної Угорщини як секції
(відділу) Державної спілки вихователів. До її
складу ввійшли працівники дошкільних зак-
ладів Абауй-Тарнівського, Березького, Земп-
линського, Марамороського, Сатмарського,

Сепеського, Угочанського, Ужанського та
Шароського комітатів [4; с. 199-203].

Головною метою своєї діяльності новоство-
рена організація проголосила об’єднання ви-
хователів зазначених комітатів для спільної
роботи, підтримки Державної спілки вихова-
телів та реалізації намічених нею завдань.
Серед основних, як підтверджує проект ста-
туту об’єднання вихователів регіону, були:

- турбота про розширення сфери практич-
ного вживання угорської мови;

- органічне поєднання (послідовність, на-
ступність) дошкільного та початкового
шкільного навчання;

- удосконалення методики навчання й ви-
ховання дітей дошкільного віку;

- матеріальна та моральна підтримка «всіх
патріотичних інститутів народної освіти» тощо
[2; с. 187-193].

Ініціаторами створення Секції вихователів
північно-східної Угорщини стали члени спілки
вихователів Шарощини, які на зборах 26 лю-
того 1895 р. запропонували об’єднатися в
єдину регіональну спілку вихователів.

20 травня того ж року в Мукачеві відбулися
організаційні збори, які обговорили питання
про створення нової секції, підпорядкованої
Державній спілці вихователів.

Наступні збори Секції вихователів прохо-
дили у Мукачеві 2 червня 1895р. за участю
представників офіційної шкільної влади регі-
ону, вихователів, вчителів і учнів Пряшівсько-
го закладу з підготовки вихователів [3; с. 47-
49].

Головою зборів був Мігай Ланг – директор
Пряшівського закладу з підготовки вихова-
телів, заступниками – Марія Молнар і Ласло
Козма, вчителі Пряшівського закладу з підго-
товки вихователів. Головним питанням поряд-
ку денного зборів була методика навчання
угорської мови в неугорськомовних дитячих
садках і початкових школах. Водночас М. Ланг
наголосив на потребі вивчення в дошкільних
закладах регіону не лише угорської, а й
німецької, «волоської», сербської, «русинсь-
кої», словацької, хорватської, циганської,
вірменської та ін. мов національних меншин,
які проживали на території Закарпаття. Зок-
рема, педагог підкреслював: для того, щоб
досконало навчити дітей угорської мови, ви-
хователю необхідно володіти рідною мовою
тих дітей, яких він має намір навчати. На його
думку, «без знання рідної мови не можна на-
лагодити духовний зв’язок ані з дітьми, ані з їх

ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ58

ІСТОРІЯ  ПЕДАГОГІКИ.  КРАЄЗНАВСТВО



батьками; без знання їхньої культури не мож-
на привити любов до угорської …» [7; с. 11-
14].

Проаналізовані у процесі дослідження до-
кументи і матеріали засвідчують, що секція
Державної спілки вихователів пропагувала
дошкільне виховання нарівні з початковою
школою. Часто проводилися спільні збори з
членами аналогічної спілки угорських учителів
регіону, організовувався збір коштів для при-
тулку дітей-сиріт, батьки яких були вчителя-
ми, для фонду імені Йожефа Етвеша, Будин-
ку вчителів і Будинку вихователів, куди прий-
мали педагогів пенсійного віку, без сім’ї і за-
собів до існування. Про всі рішення, прийняті
на загальних зборах, Секція вихователів
північно-східної Угорщини звітувалася перед
Державною спілкою вихователів [2].

Структурно Секція вихователів північно-
східної Угорщини була поділена на осередки,
що відповідали комітатам, представники яких
увійшли до її складу: Абауй-Тарнівський, Бе-
резький, Земплинський, Марамороський, Са-
марський, Сепеський, Угочанський, Ужансь-
кий, Шароський. Завдяки цьому стали мож-
ливими зустрічі вихователів на зборах і засі-
даннях «районного» рівня, легше було обра-
ти теми для обговорення, що найбільше ціка-
вили вихователів окремих місцевостей,
відвідувати практичні заняття в дитсадках з
різних розділів програми. За своєю структу-
рою ці зібрання нагадують теперішні мето-
доб’єднання вихователів.

Усі збори, засідання проводилися угорсь-
кою мовою, переважно за участю високопос-
тавлених угорських чиновників. Це фіксував
§20 статуту Секції вихователів північно-східної
Угорщини. На зборах Березького, Марамо-
роського, Угочанського та Ужанського відділів
Секції вихователів північно-східної Угорщини
часто практикували заняття за участю украї-
нських дітей. На одному рівні вони розповіда-
ли вірші та співали пісні угорською і рідною

мовами.
Порушення цього порядку (на першому місці

повинна бути угорська мова) гостро критикува-
лося. Вважалося великим досягненням, коли
маленькі «русини» з гордістю декламували
угорські патріотичні вірші типу «Угорський пра-
пор» («Magyar zászló»), «Молитва угорських
дітей» («Magyar gyermekek imádsága») та «Бе-
резнева молитва» («Márciusi ima»), «Найкраща
картина» («Legszebb kép») і т.д.

Наслідком популяризаторської та органі-
заційно-практичної діяльності Секції вихова-
телів північно-східної Угорщини стало по-
мітне збільшення кількості їх членів та різке
зростання числа дошкільних інституцій на
підлеглих їй територіях. На території Закар-
паття найбільше дошкільних закладів було в
Березькому (43) та Ужанському комітатах
(16). Аналогічно Березький та Ужанський
відділи (філії) Секції вихователів північно-
східної Угорщини цих комітатів були найма-
совішими, тут частіше проводили збори, ви-
носилися на обговорення цікаві питання.
Щодо Марамороського та Угочанського ко-
мітатів, чисельність дошкільних закладів була
однаковою (11) [2; с. 43].

Наприкінці ХІХ ст. поширюється вплив гро-
мадських дошкільних об’єднань Угорщини (пе-
редусім Державної спілки вихователів) на роз-
виток дошкільної освіти на Закарпатті, вини-
кають окремі організації вихователів у Бере-
гові, Мараморош-Сігеті, Ужгороді, а в 1895 р.
створюється Секція вихователів північно-
східної Угорщини. До їх складу ввійшли
дошкільні працівники всього закарпатського
регіону, які поставили за мету активізувати
вивчання угорської мови дітьми національних
меншин краю та забезпечити їх опіку.

На початку ХХ ст. з посиленням впливу на
суспільне дошкільне виховання органів офіц-
ійної влади громадська ініціатива поступаєть-
ся державній.
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Розбудова освіти на Закарпатті у 1944-
1945 роках відбувалася в умовах завер-

шального етапу Другої світової війни та відбу-
дови господарства. Свого часу Андрій Михай-
лович Шекета писав: «Пригадаймо, що в 1944
році, на час визволення краю від фашистських
окупантів, на Закарпатті було лише 554 шко-
ли, з них 522 початкові, 7 середніх та 25 не-
повних середніх. Переважна більшість шкіл роз-
міщувалась у тісних, темних, непридатних для
навчання приміщеннях». У 1944 р. у дошкіль-
них дитячих закладах виховувалося 4 тисячі
осіб [21, с. 79].

Крім того, це був період зміни суспільно-
політичного устрою, радянізації краю.

Напередодні й під час Другої світової війни
чимало вчителів з різних причин покинули За-
карпаття, багато з них загинули. В результаті
на Закарпатті, зокрема на Мукачівщині, відчу-
валася гостра нестача педагогічних праців-
ників, тому довелося її долати за рахунок відпо-
відних кадрів з інших областей України, яка інте-
лектуальними людськими ресурсами була за-
безпечена порівняно краще. Так, уже в 1939 р.
загальна чисельність інтелігенції (точніше,
робітників розумової праці) в УРСР становила
839616 осіб, в тому числі 153716 – в галузях
культури, освіти і науки (з них 11434 завідую-
чих бібліотеками і бібліотекарів, 15421 профе-
сорів, наукових працівників, викладачів вузів і
87719 учителів середніх і початкових шкіл) [16,
с. 166].

До наших днів збереглося немало архівних
документів, які докладно інформують про на-
прямки вирішення питань забезпечення шкіл
Мукачівщини педкадрами. У циркулярах упов-
новаженого НРЗУ в справах освіти про органі-
зацію шкільної справи і про облік дітей шкільно-

ОСВІТА  МУКАЧІВЩИНИ  В  1944-1950  рр.:
ПЕДАГОГІЧНІ  КАДРИ

го віку тощо від 25 грудня – 30 грудня 1944 р.,
зокрема в листі № 3 виконроба уповноважено-
го НРЗУ у справах освіти І. Керчі (Ужгород, 25
грудня 1944 р.) до окружного шкільного інспек-
торату в Мукачеві, повідомлялося:
1) Викликаються всі вчителі, які свої службові
місця змушені були залишити з причин війни
(примусова евакуація, наказана угорськими
урядами) і дотепер не повернулися, щоб не-
гайно зголосилися до служби, зрештою до їх
подальшого службового призначення до своїх
місцевих народних, а також до своїх окружних
народних комітетів (окружних шкільних інспек-
торів). Учителі, які негайно не зголосяться, бу-
дуть вважатися, що вони добровільно службу
залишили і на учительську посаду не претен-
дують. 2) Викликаються всі кандидати учитель-
ства, які вже мають учительський диплом (от-
римали учительську матуру), але на учи-
тельській службі ще не були, щоби до своїх ок-
ружних шкільних інспекторів зголосилися і про-
сили щодо прийняття на вчительську службу.
Відомості щодо інструктажних прохань отрима-
ють від окружних шкільних інспекторів.
3) До служби можуть бути прийняті в якості до-
поміжних учителів і випускники середніх і фахо-
вих шкіл, а також і кандидати п’ятирічників учи-
тельських семінарій. Потрібні відомості щодо
інструктування прохань отримають прохачі від
окружних шкільних інспекторів [1, на 7 арк.]. Лист
№ 57.377 – V/1945 від 26 квітня 1945 р. викону-
ючого обов’язки уповноваженого по освіті НРЗУ
Василя Крайняниці, адресований всім шкільним
інспекторам, директорам гімназій, торгівельних
академій, учительських семінарій на Закар-
патській Україні, свідчив про те, що уповнова-
жений НРЗУ в справах освіти в літні місяці 1945
року мав намір відкрити 2-3-місячні педагогічні
курси. Після курсів слухачі мали бути проекза-
меновані. Ті, які відповідали вимогам, мали от-
римати диплом учителя початкової школи. В
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курсах могли взяти участь: 1) Ті особи, які мали
атестат зрілості гімназій або торгівельної ака-
демії і в тому навчальному році виконували пе-
дагогічну роботу. 2) Ті особи, які в тому навчаль-
ному році складали іспит на атестат зрілості
при гімназіях або торгівельних академіях і ба-
жали присвятити себе педагогічній діяльності.
3) Учні четвертих класів учительських семі-
нарій. Шкільні інспектори складали списки осіб,
згаданих у першому пункті, для яких відвідуван-
ня курсів було обов’язковим. Директори шкіл
складали списки осіб, які бажали відвідувати пе-
дагогічні курси по 2 і 3 пунктах. Списки запро-
поновано було надіслати уповноваженому НРЗУ
з освіти до 20 травня 1945 року з поміткою – де
саме бажав запрошений відвідувати курси – в
Ужгороді чи Мукачеві. Підкреслювалося, що на-
вчання на курсах – безкоштовне [2, на 207 арк.].

Мало хто з місцевих учителів володів літе-
ратурною українською мовою, майже всі на-
вчали дітей місцевими діалектами, суржиком і
язичієм. Уряд України й ЦК КП(б)У надали по-
сильну допомогу вчительськими кадрами. Так,
протягом 1945-1946 навчального року зі східних
областей України прибуло 883 вчителі. У 1946-
1947 рр. в область було направлено 1200 ви-
сококваліфікованих спеціалістів. На педагогіч-
ну роботу йшли також випускники педагогічних
училищ області, і тільки з 1951 року вже й Уж-
городського державного університету. У 1948
р. на Закарпатті працювало 425 культармійців
і 117 громадських методистів [13, с. 400]. Якщо
в 1945-1946 навчальному році з 3 360 учителів
загальноосвітніх шкіл Закарпаття вищу освіту
мали лише 192, то в 1950 р. спеціалістів з ви-
щою освітою в школах області працювало 3 104
осіб.

Уже наприкінці 1944 для педагогів Закар-
паття було підготоване проведення семінарсь-
ких занять. Наказ № 15 від 27 грудня 1944 р.
уповноваженого НРЗУ у справах освіти Івана
Керчі всім окружним шкільним інспекторатам
Закарпатської України («Педагогічні семінари»)
повідомляв: у дні 2, 3, 4, 5 (до обіду й 6) січня
1945 р. для педагогів усіх типів шкіл Закар-
патської України будуть проведені педагогічні
семінари. Вони відбудуться в Ужгороді, Хусті й
Мукачеві, куди повинні у вищезгаданих днях з’я-
витися всі педагоги колишніх адміністративних
жуп. Під час семінарів педагоги будуть забез-
печені квартирою і харчуванням. На семінарах
будуть зачитані доповіді з історії і культури
СРСР та організації шкіл, методиці навчання
СРСР. Участь всіх педагогів є обов’язковою. Всі

директори шкіл особисто відповідають за при-
сутність на семінарах всіх своїх педагогів.
Шкільним інспекторам згаданих міст Іван Кер-
ча наказував, щоби забезпечили місце для
педагогічних семінарів і квартирування з хар-
чуванням за прийнятними цінами для всіх пе-
дагогів, які будуть розраховувати на квартиру і
харч. Наказ № 24-V від 30 грудня 1944 р. упов-
новаженого НРЗУ у справах освіти Івана Керчі
Мукачівському окружному шкільному інспекто-
рату («Доповнення до наказу № 15/1944 від
дня 27 грудня 1944 р. у справі педагогічних
семінарів») вимагав, щоби на педагогічних се-
мінарах здійснили реєстрацію присутніх, а на
лекціях щодня вели точний облік присутності
[1, на 7 арк.].

На межі 1944-1945 рр. до обов’язків усіх за-
карпатських вчителів увійшло відвідування ко-
роткотермінових курсів української та російсь-
кої мов, їм читалися лекції професорами і лек-
торами з Києва [17, с. 87]. Закарпатський інсти-
тут удосконалення вчителів практикував про-
ведення семінарів, семінарів-практикумів з
різних психолого-педагогічних проблем. У
травні 1946 р. в Ужгороді, Хусті і Мукачеві про-
водилися курси підвищення кваліфікації для
вихователів дитячих садків. У жовтні 1949 р.
були організовані 10-місячні курси перепідго-
товки викладачів фізкультури для семирічних і
середніх шкіл [20, с. 166]. Відчутну допомогу в
піднесенні педагогічної майстерності учителів
Закарпаття надавали працівники педагогічних
ВНЗ та НДІ педагогіки і психології УРСР. У перші
післявоєнні роки на Закарпатті побували і вис-
тупали перед учителями відомі педагоги і пси-
хологи – О. М. Русько, І. С. Костюк, О. Г. Си-
вець, М. М.Грищенко, А. Д. Боднар, О. Г. Дзе-
верін та багато інших [15, с. 41].

Своєчасно було сформульовано обов’язки
і права шкільного керівництва. Розпоряджен-
ня № 163 – V/1945 начальника відділу НРЗУ в
справах освіти А.І. Чекана всім шкільним інспек-
торам Закарпатської України від 8 березня
1945 р. («Обов’язки управителя школи») зобо-
в’язувало розпорядитися так: 1) Управитель
школи є не тільки вчителем, а, головне, є ке-
рівником шкільного порядку й дисципліни.
2) Його обов’язком є організувати цілий хід на-
вчання й виховання в школі. 3) Виконує накази
центральних, окружних та міських органів на-
родної освіти. 4) Контролює виконання праці
вчителів і вимагає виконання державної про-
грами. Контроль і перевірку управитель шко-
ли здійснює так: а) відвідує уроки, на яких може
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безпосередньо або через учителя опитувати
учнів; б) переглядає класний журнал і щоденні
зошити учнів; в) переглядає й аналізує конт-
рольні роботи та іншу навчальну документа-
цію (зошити учнів, практичні роботи і т. д.);
г) перевіряє підготовлені плани вчителя на
урок; ґ) перевіряє усні й письмові звіти вчителів
[2, на 207 арк.]. Примітно, що в освітніх закла-
дах, установах у той час мала місце досить
швидка плинність кадрів. Так, у 1945-1946 рр.
директором Лохівської школи був Михайло Іва-
нович Парлаг, у 1946-1948 рр. – Василь Васи-
льович Горват [14, с. 90], з 1949 р. Михайло
Йосипович Ердевдій [14, с. 100].

Відбувалися збори, обласні, міські та ок-
ружні наради, на яких читалися лекції з філо-
софських, історично-партійних, економічних
питань, з проблем наукового комунізму. В Уж-
городі, Мукачеві й Хусті були створені постійні
лекторії для інтелігенції, в інших містах і бага-
тьох селах – гуртки, теоретичні семінари. У
1947 році утворено обласне відділення Това-
риства по поширенню політичних і наукових
знань. Партійні організації і органи народної
освіти допомагали місцевим учителям, що здо-
були освіту за буржуазного ладу, оволодіти
теорією марксизму-ленінізму, надбанням ра-
дянської педагогіки. Певну роль у цьому відігра-
ли щорічні курси перепідготовки і підвищення
кваліфікації вчителів, на яких проводили занят-
тя викладачі вузів Харкова, Львова, Києва та
Одеси, відповідальні працівники Міністерства
освіти. Величезне значення для ідейно-полі-
тичного виховання вчителів і ознайомлення їх
з досвідом роботи кращих шкіл республіки мали
організовані ЦК КП(б)У і Радою Міністрів УРСР
щорічні екскурсії вчителів Закарпатської об-
ласті в промислові й культурні центри держа-
ви, якими було охоплено понад 2 тисячі закар-
патських вчителів. Вони побували в Харкові,
Дніпропетровську, Запоріжжі, Львові, Києві,
Одесі, Ленінграді, Москві, а також у ряді
сільських місцевостей різних областей [18, с.
172-174]. Педагогічні кадри для закарпатських
шкіл з молдавською мовою навчання проходи-
ли підготовку у вищих навчальних закладах
Молдавської РСР, а в Ужгородському універ-
ситеті та Мукачівському педагогічному училищі
з аналогічною метою були відкриті угорські
відділення, де здійснювалися підготовка вик-
ладачів угорської мови і літератури [15, с. 42].

Завідувач Мукачівського окружного відділу
народної освіти звітував 5 січня 1946 року за
перше півріччя 1945-1946 навчального року,

що педкадрами, за винятком військових керів-
ників, школи забезпечені. Навчання проходить,
мовляв, нормально. Багато уваги приділено
директорами шкіл сіл Копинівці (Шманько),
Кальник (Ердевдій), Лалово (Огар). В основ-
ному школи педкадрами були забезпечені, за
винятком 10 вчителів для навчальних класів, а
також 6 мовників, 5 вчителів іноземної мови,
яких не вистачало. Про методичну роботу в
школах сказано: Мукачівська округа розбита на
методоб’єднання, де проводиться праця, став-
ляться відповідні питання щодо програмного
матеріалу. Надається відповідна допомога
молодим вчителям. Працюють предметні та
позакласні комісії. При відвідуванні уроків да-
ються певні вказівки щодо проведення даного
уроку, а також в школі проводяться відкриті
уроки, які мають значні наслідки щодо покра-
щення викладання уроків. У школах проводить-
ся контрольна робота вчителів та класних ке-
рівників з боку директора та завідувача школи,
також проводиться контроль роботи школи з
боку відділу народної освіти. Крім того, у звіті
зазначено, що школи у тісному зв’язку працю-
вали з батьками, в кожній школі утворено бать-
ківський комітет, кожен класний керівник за умов
відсутності учня в класі відвідував батьків цьо-
го учня, скликалися батьківські збори, на яких
ставилися питання успішності й поведінки учнів
[3, арк. 2-3].

Із розлогого звіту заввідділом народної осві-
ти Мукачівської округи Туряниці від 10 липня
1946 року: школи в основному педкадрами за-
безпечені. На початку навчального року для 158
комплектів 1-4 класів початкових шкіл було 146
вчителів, а протягом навчального року з
відкриттям нових шкіл чисельність комплектів
1-4 класів початкових шкіл зросла до 164. За
цей період було прийнято на вчительську
службу ще 10 вчителів. Отже, наприкінці на-
вчального року у 1-4 класах з 164 комплекта-
ми працювало 156 вчителів. У 1-4 класах не-
повних середніх шкіл був 121 клас з 119 комп-
лектами та 116 учителями. 5-7 класів на по-
чатку навчального року було 77 з 137 вчителя-
ми, а на початку 2 півріччя з відкриттям 2 не-
повних середніх шкіл з угорською мовою на-
вчання та 2 сьомих класів, кількість класів зрос-
ла на 10, а чисельність вчителів на 11. Отже,
наприкінці того навчального року було 87 5-7
класів з 158 вчителями. На 1946-1947 навчаль-
ний рік було заплановано в початкових школах
280 класів з 156 комплектами і для цього до
диспозиції було в наявності 156 учителів. Бра-
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кувало 10 учителів. При неповних середніх шко-
лах 1-4 класів було заплановано 119 з 118 ком-
плектами, для чого було до диспозиції в наяв-
ності 116 вчителів. Бракувало 2 вчителів. 5-7
класів заплановано 88, вчителів було 144, не
вистачало ще 12 вчителів. Запланована на
1946-1947 навчальний рік середня школа в с.
Великі Лучки з 1-4 класами – 4 з 4 учителями,
5-7 класами – 9 з 14 учителями (тут бракува-
ло ще 2 вчителів) та 8 клас – 1. Існував запит
на вчителів для цього класу з тих предметів,
які в 7 класі не вивчалися. Бракувало 12 вчи-
телів для 1-4 класів, 12 вчителів для 5-7 класів
– 3 мовників, 1 математика-фізика, 3 приро-
дознавців та хіміків, 3 істориків, 1 німецького
мовника та 1 фізкультурника. Крім цього, не
вистачало ще й 3 військових керівників. При
обстеженні шкіл було виявлено, що вчителі,
переходячи на радянську систему, з великою
енергією взялися до роботи, особливо в дру-
гому півріччі. До прикладу, неповна середня
школа с. Кальник. Ця школа під умілим керів-
ництвом кращого директора округи Михайла
Йосиповича Ердевдія очолювала кращі школи
округи. Зовнішній вигляд школи оцінювався як
добрий. М.Й. Ердевдій упродовж свого
17-річного стажу завжди зараховувався до груп
досвідчених педагогів і кращих учителів окру-
ги. Під час угорської окупації він вважався не-
лояльною угорцям особою, був переслідува-
ний окупантами, звільнений з роботи, але як
хорошого фахівця його знову прийняли на пра-
цю. Педколектив с. Кальник впродовж цілого
навчального року також працював гарно. Се-
ред кращих учителів школи – Гейза Михайло-
вич Лендєл, який мав художній задаток, про-
являв педантичність у своїй праці, позитивно
зарекомендував себе як педагог. Він був керів-
ником драматичного гуртка школи з 20 осіб,
який дав 6 виступів не тільки в с. Кальник, але
і в сусідніх селах. Школу прикрасив чудовими
малюнками і гаслами. Викладав арифметику,
алгебру та хімію. Його щоденник та всі інші жур-
нали вражали акуратністю. На уроки приходив
завжди як слід підготованим. Ольга Іванівна
Сукачова, як географ школи, виявила себе як
серйозний працівник і добрий методист. Учні
досягли в її предметі гарних успіхів. Марія Гор-
діївна Ягольник – молода учителька – працює
перший рік, була також піонервожатою. Учні її
дуже полюбили за веселу вдачу. Викладала
українську мову та літературу і теж досягла
гарних наслідків. Єдиний учитель при школі,
який не виявив себе в роботі, це завпед школи

Ганна Сидорівна Яненко, яка протягом на-
вчального року до обов’язків керівника стави-
лася пасивно. Вона не давала належних ме-
тодичних вказівок вчителям, не допомагала в
керівництві директору школи, а навпаки, на-
магалася підривати авторитет директора і за-
вести між учителями незлагоду. Г.С. Яненко
взагалі не засвідчила себе в праці на посаді
завпеда. Під час іспитів у 4 класі учневі Васи-
леві Дурину з української мови, на думку асис-
тентів, повинна була ставитися оцінка 3, а на
думку завпеда – 5. Внаслідок розбіжностей у
поглядах через оцінку постали з боку завпеда
гострі дебати, під час яких вона дуже непомір-
ковано поводилася, настільки знервувалася,
що зазнала епілептичного нападу. Від того ви-
падку, яким завинила сама собі, знаходження
спільної мови з нею стало ще менш можли-
вим. Щодо неповної середньої школи в с. Ба-
бич-Покуття. Це село від комунікації віддале-
не на 18 км. Школа своєю високою роботою
стала одною з кращих шкіл округи. Хоч педко-
лектив і не з великою охотою ставився до
шкільних справ, зате директор І. В. Маринець і
завпед В. М. Маринець всі свої зусилля звер-
тали на роботу зміцнення доброго імені шко-
ли. Директор Маринець читав математику та
алгебру, однак при цьому саме завдяки йому
протягом одного тижня учні вищих класів зумі-
ли досягнути однакового каліграфічного пись-
ма. Всі учні писали однаково, навіть важко роз-
різнити письмо одного учня від іншого. Своєю
роботою директор допомагає й іншим учите-
лям у приготуванні наочних приладь. Наприк-
лад, увесь коридор заповнений – крім самоос-
вітньої роботи – портретами різних учених,
славних полководців та письменників радянсь-
кого народу. При викладанні математики, фізи-
ки, хімії, історії, географії і мов вчителі, корис-
туючись цими портретами, легше закріплюва-
ли програмні матеріали. Учні добре ознайом-
лені з багатьма видатними людьми історії.
Вони добре знають – хто такий, чи що зробив,
чи що написав: Ломоносов, Глинка, Кутузов,
Менделєєв, Петро І, Чапаєв, Павлов і ін. Ці пор-
трети малював сам директор школи. Крім пор-
третів, можна побачити всякого роду діагра-
ми. Серед них уже в травні була діаграма по
всіх галузях господарського, промислового і
культурного розвитку четвертої Сталінської п’я-
тирічки. І.В.Маринець, крім художніх його
здібностей, був добрим педагогом і вчителем.
Його урок з математики проходив легко й не-
вимушено, його підхід до учнів і поступ при вик-
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ладанні заохочували учнів до самостійного
розв’язування задач, вони були чудово підго-
товані до іспитів. Наприклад, з алгебри в 6 класі
в жодного з 17 учнів не було незадовільної оцін-
ки. Завпед В. Маринець читає географію, ук-
раїнську та німецьку мови. Знанням українсь-
кої мови особливо відзначився 6 клас – як у
слові, так і в письмі. Уроки проводила, мето-
дично використовуючи всю можливу наочність
при викладанні. Для цього були нею виготов-
лені таблиці відмінювання іменників з українсь-
кої та німецької мов, карти, рисунки та діагра-
ми з географії. Слід відмітити, що не всі вчи-
телі цієї школи так ставляться до шкільної
справи, як вищезгадані. Наприклад, учитель
Петро Ілліч Пуга через своє зарозуміле само-
любство спричинив чимало непорозумінь між
педколективом та директором школи. Як учи-
тель, працював непогано. Був класоводом 4
класу. Учні цього класу теж були добре підго-
тованими до іспитів, але це більше завдяки
директору та завпеду, які безперебійно конт-
ролювали роботу й допомагали учителеві до-
сягти жаданого рівня знань учнів. У неповній
середній школі с. Ракошино директором був
Йосиф Йосифович Кречковський, а завпедом
– Валентина Дмитрівна Малахова. Ця школа з
початку навчального року працювала досить
слабо. Недоліки в роботі помічалися до кінця
першого півріччя, і відділ наросвіти декілька
разів ґрунтовно перевірив школу. Виявилося,
що роботу школи гальмував сам директор
Кречковський, який до школи ставився не до-
сить відповідально. При звіті за перше півріччя
йому оголошено догану за байдуже ставлен-
ня до школи. Крім того, завпеда було поперед-
жено, що вона має постаратися, щоб недоліки
в школі були негайно ліквідовані. У другому
півріччі директор поставився до школи більш
серйозно, а завпед В.Д. Малахова цілковито
віддалася школі. У третій чверті школа вже пра-
цювала згідно програми: всі учні були охоплені
навчанням, програмний матеріал проходив уже
доладно. Завпед часто перевіряв учителів,
допомагав їм – і школа (станом на кінець 1945-
1946 навчального року) стала кращою. До
іспитів школа підготувалася якнайкраще. Зав-
пед з учителями прикрасили класи квітами й
вінками, забезпечили їх наочним приладдям,
столи накрито білими та прекрасно вишитими
скатертинами. Любо стало глянути, як все гар-
но і святково. Окружний відділ народної освіти
дотримувався такого погляду, що школа за
зовнішнім виглядом дуже добре підготована до

іспитів, але у виконанні програмного матеріа-
лу будуть ще, мабуть, певні недоліки. Відділом
освіти було постановлено своїм працівникам
обов’язково побувати й на іспитах. Та на іспи-
тах виявилося, що учні володіють матеріалом
і добре відповідають. Таким несподіваним доб-
рим успіхом школа завдячувала завпеду В. Д.
Малаховій, яка стала душею школи. Директор
також значною мірою виправився. З вчителів
неповної середньої школи с. Ракошино кращи-
ми працівниками були визнані Й. Голлошій,
М. Кузан, О. Варан та Г. Вруссо. Й. Голлошій –
викладач російської і французької мов. Цей
викладач із самого початку навчального року
прийнявся до виконання програми добросові-
сно і чесно. З цих дисциплін учні відповідали
дуже добре. Уроки проходили згідно методич-
них вказівок. Повторення проходило на кожно-
му уроці протягом усього навчального року.
М. Кузан, викладач природознавства, підготу-
вала учнів 6 класу так, що учні без допомоги
вчителя відповідали на всі питання білетів. У
класі був підготований куток, де було розміще-
но наочні приладдя – всілякі розчини, зобра-
ження тощо, якими учні користувались на іспи-
тах. Слід відмітити як кращих учителів О. Ва-
ран та Г. Вруссо. Варан викладала математи-
ку, а Вруссо – російську мову. Ці вчителі згада-
ної школи досягли також гарних наслідків на
іспитах. Умови праці в цьому селі дуже важкі,
позаяк село більш ніж наполовину з угорським
населенням. Діти, які ходили під час окупації в
угорську школу, у післявоєнний час добро-
вільно відвідували українську школу, тому що
деякі з них були зугорщеними українцями. Як
кращі працівники інших неповних середніх шкіл
були відзначені: Лешко – директор у с. Кайда-
ново, Шпонтак – завпед у с. Кайданово, Фегер
– директор у с. Лалово, Петровцій – директор
у с. Залуж, Барчій – директор у с. Вишня Виз-
ниця, Чопей – вчитель у с. Залуж [6, арк. 8-14].

У тому ж звіті йшла колоритна мова про те,
що 4 клас в с. Медведівці, ведений М.С. Гузи-
нець, на іспитах відповідав добре. Ця вчитель-
ка вела 3-4 класи і добре поставила свою пра-
цю в школі. Весь матеріал з усіх розділів дуже
добре засвоєний учнями. Низьку якість знань
по четвертих класах дали ще вчителі: Василь
Шпонтак – завідуючий школою в с. Серенчівці,
який допустився прогулу в роботі, за що був
притягнутий до судової відповідальності. Пра-
цював у школі досить погано, внаслідок чого учні
4 класу слабо відповідали на іспитах. Магдали-
на Сільвай, вчителька 4 класу неповної серед-
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ньої школи в с. Іванівці, дуже поверхово стави-
лася до роботи. На уроки приходила без що-
денника. Незважаючи на кількаразові поперед-
ження, вчителька не захотіла докластися серй-
озніше до праці, тому ведення 4 класу було на
початку 4 чверті від неї відібране й передане
більш досвідченому вчителеві Дезидерієві Бел-
ловичу, який доклав усіх зусиль в опрацюванні
програмного матеріалу і як слід його закріпив
за учнями. Ганебне ставлення до роботи вчи-
тельки Магдалини Сільвай було помітним і на
іспитах 4 класу. Програмний матеріал зрештою
був опрацьований і закріплений за учнями. Ро-
бота з п’ятими класами була дуже важкою.
Якість знань учнів була не дуже заспокійливою.
Причиною цього були низький рівень відвідуван-
ня школи і відвідування з перебоями. На почат-
ку нового року всі учні за обліком, які закінчили в
попередньому навчальному році 5-6 класи ко-
лишньої народної (початкової) школи, були
охоплені навчанням у п’ятих класах. Учні дохо-
дили до п’ятих класів семирічок із далекої
відстані (3-6 км). Ці учні з настанням холодних
днів перестали відвідувати школу, саме тому
найбільший відсів учнів був саме в п’ятих кла-
сах. Крім віддаленості, причиною низького рівня
відвідування була відсутність взуття і одягу. Вчи-
телі цього класу вдавалися до всіх можливих за-
ходів, щоб забезпечити належну якість знань
учнів. Наприклад, учні п’ятих класів неповних
середніх шкіл в селах Бабич-Покуття, Залуж,
Кальник, Іванівці, Кайданово, Вишня Визниця,
Ракошино, Завидово й інших відповідали на іспи-
тах дуже гарно. Відчувалося, що учні ще не во-
лодіють повною мірою літературними мовами.
Це було помітно у вимові. Крім цього недоліку,
весь матеріал добре закріплений за учнями. На-
приклад, 5 клас у с. Завидово з історії відпові-
дав дуже гарно. Викладач історії вчитель Іван
Андрійович Мондик опрацював весь матеріал і
закріпив його за учнями так, що навіть немає
учня – з тих, які справно відвідували школу, –
щоб не відповідав на будь-яке питання з мате-
ріалу історії за 5 клас. Мондик досяг це тим спо-
собом, що на кожному уроці протягом усього
навчального року повторював опрацьований
матеріал. Дуже добре закріплений матеріал за
учнями 5 класу неповної середньої школи в с.
Вишня Визниця по арифметиці, яку читав сам
директор Василь Барчій. Учні без жодних труд-
нощів розв’язують задачі. З усіх пятих класів най-
слабшим виявився 5 клас неповної середньої
школи в с. Барбово. Деякі вчителі цієї школи не
зрозуміли свого важливого завдання. Вчитель-

ка Олена Горват, яка читала історію, дуже не-
добросовісно виконувала свої обов’язки, за що
була на початку квітня переведена до Хустсь-
кої округи. Замість неї читати історію було до-
ручено вчителеві Євгену Поповичу, але, на жаль,
і цей вчитель не засвідчив себе викладачем
історії. На іспитах учні 5 класу з історії відпові-
дали досить слабо. 6-7 класи округи – це кла-
си, якими може гордитися Мукачівський окруж-
ний відділ народної освіти. Весь матеріал по
всім дисциплінам був ґрунтовно опрацьований
і засвоєний. Скорочено відсталість вивчення
російської мови та літератури. Це відставання
було подолане додатковими уроками. Що це
доповнення знань учнів додатковими уроками
було корисне, довели іспити, так як на іспитах
не давалася взнаки відсутність підручників. Учні
цих класів дуже добре володіють матеріалом
по всім розділам. Найкраще відповідали учні 7
класу неповної середньої школи в с. Лалово з
фізики – учитель Ольга Перебийніс, та учні 7
класу неповної середньої школи в с. Ракошино
з російської мови – учитель Йолана Голлошій.
Робота в угорських школах була дуже важкою.
Взагалі не було підручників. Вчителі робили пе-
реклади з українських підручників і так переда-
вали знання учням. Особливо важкою праця
була в тих угорських неповних середніх школах,
які розпочали свою роботу тільки 1 січня 1946
року, тому й матеріал у цих класах був опраць-
ований не ґрунтовно і слабо закріплений за уч-
нями. Із початкових шкіл з угорською мовою
навчання відзначалася початкова школа в с.
Чомонин. Завідуюча школи Габріела Іванчо доб-
ре спланувала роботу в школі. Відсіву протя-
гом навчального року не було. Успішність учнів
добра по всім предметам і в усіх класах. Мате-
ріал з російської мови також опрацьований і зак-
ріплений за учнями. Прикладом слабкої школи
була неповна середня школа в с. Жнятино.
Особливо класовод 2 класу Маргарита Шпеник
з незакінченою середньою освітою. Ця вчитель-
ка сама не володіла матеріалом 2 класу [6, арк.
22-24].

Цей же звіт і містить цікаву, часом драма-
тичну, інформацію про військово-фізичну та
військово-допризовну роботу протягом першо-
го повного навчального року в радянський пе-
ріод на Мукачівщині. Військово-фізична та
військово-допризовна робота упродовж
1945-1946 навчального року не виконувалася
повною мірою. Причиною цього була відсутність
належної кількості військових керівників та
фахівців-фізкультурників. У Мукачівській окрузі
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на той час було 15 військових керівників та 41
фізкультурників. Військові керівники були при-
значені до неповних середніх шкіл тільки на-
прикінці навчального року, тому їх роботу ха-
рактеризувати в цілому не можна було. Військо-
ву підготовку вели вчителі інших предметів, які
хоч і не були в курсі справи, однак намагалися
програмний матеріал опрацювати повністю.
Вони з самого початку навчального року боро-
лися з усякими труднощами. При жодній школі
не було фізкультурних майданчиків. Протягом
навчального року при неповних середніх шко-
лах в селах Великі Лучки, Кальник, Страбичово,
Горонда, Кайданово й Ракошино фізкультурні
майданчики були побудовані за допомогою
батьків. З усіх фізкультурних майданчиків особ-
ливу увагу заслуговував майданчик при неповній
середній школі в с. Горонда, який слугував при-
кладом цілій окрузі. Не було забезпечено всі
школи військовими кабінетами. Там, де дозво-
ляли обставини, всюди для цієї потреби при-
міщення виділялися, однак вони ще не були
повністю обладнаними. На початку травня 1946
року в Мукачівській окрузі були організовані
військово-фізкультурні змагання, в яких учні
показали свої показники з кидання гранат, бігу,
стрибків. Фіззарядка проводилась щодня. При
неповних середніх школах в селах Залуж, Каль-
ник і Ракошино були організовані футбольні ко-
манди. Із військових керівників найкраще пра-
цював Василь Борисов при неповній середній
школі в с. Горонда, який за короткий час зумів
дуже добре організувати роботу і піднести спра-
ву військової підготовки учнів цієї школи на ви-
сокий рівень. Не дивлячись на те, що в нього
не було середньої освіти, він серйозно ставив-
ся до своєї роботи, заслужив увагу й підтримку
в своїх починах. Інших військових керівників та їх
роботу за короткий час охарактеризувати, як
уже згадувалося, не можна було, однак відміче-
но, що в неповній середній школі в с. Великі
Лучки працював військовий керівник Феодосій
Іванович Топтунов, якого призначено на цю
посаду 30 січня 1945 року. Попрацював на цій
посаді 2 місяці, зібрав у дітей гроші на шкільні
потреби і, не відзвітувавшись із грішми, зали-
шив школу та виїхав у невідомому напрямку.
Інший подібний керівник був при неповній се-
редній школі в с. Ракошино – Віктор Іванович
Тіхоміров – теж побув декілька днів, залишив
посаду і кудись виїхав. На 1946-1947 навчаль-
ний рік ще бракувало 9 військових керівників і
обладнання до їх кабінетів. Підготовка школярів
по нормам «Готов к ПВХО» на той час ще не

була проведена в усіх школах. Причиною цього
було те, що розпорядження одержано 30 квітня
1946 року й не було часу з класами провести
підготовку до початку іспитів [6, арк. 25-26]. За-
галом військових керівників було тільки 10 в не-
повних середніх школах, а в інших військову
підготовку проводили фізруки. З цього десятка
семеро демобілізованих з Червоної Армії. З
місцевих – один колишній доброволець (стар-
ший сержант), один партизан і один учитель.
Для військових керівників Мукачівським окруж-
ним військкоматом щосуботи організовувалися
курси для підвищення їх ідейно-політичного та
фахового рівнів [6, арк. 16].

Наприкінці Другої світової війни і в післявоє-
нний час у деяких селах Мукачівщини десяти-
літтями працювало чимало талановитих педа-
гогів, формувалися цілі педагогічні династії. При-
міром, уродженець Лохова Михайло Іванович
Парлаг (1899 – 1992 рр.) протягом 1939-1960
рр. працював вчителем Череївської початкової
школи на Мукачівщині. У числі перших учителів
у 1944-1945 рр. організував у Череївцях школу
навчання грамоти та ліквідації неписьменності
серед дорослого населення. Одним з перших
серед педагогів Закарпаття нагороджений у
1950 р. орденом Леніна [14, с. 99; 57, с. 343]. З
1 вересня 1950 р. й до виходу на пенсію вчите-
лем історії в Лохівській школі працював Василь
Юрійович Малешко. Його дружину, Герміну Кар-
лівну, в грудні 1944 р. призначили вчителем
Лохівської семирічки. У 1944-1945 рр. вона прой-
шла літні педагогічні курси й одержала атестат
зрілості вчителя початкових класів. Деякий час
працювала секретарем методкабінету при Му-
качівському окружному відділі народної освіти.
З 15 серпня 1949 р. й до виходу на пенсію пра-
цювала вчителем початкових класів у Лохівській
семирічці, а потім Лохівській середній школі.
Юрій Юрійович Малешко з 1944 р. до 1951 р.
працював учителем фізвиховання і піонервожа-
тим в Лохівській школі. Разом з ним з працюва-
ла і його дружина після закінчення Мукачівсь-
кого педагогічного училища в 1948 р. – Ганна
Іванівна [14, с. 101-103].

Отже, у середині і другій половині 1940-х
років в освіті Мукачівщини ще давалися взнаки
наслідки довоєнної, воєнної і післявоєнної не-
влаштованості й дезорганізації. З часом збільшу-
валася кількість і підвищувалася якість педаго-
гічних кадрів, які за короткий час уже проявили
свої переваги, успіхи, недоліки і невдачі. Це сто-
сується і місцевих вчителів, і приїжджих – на ро-
боту в край протягом 1946 – 1950 рр. було на-
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правлено 2700 вчителів [19, Т. 3. – с. 341]. Зви-
чайно, мала місце міграція педкадрів і всере-
дині краю. Наприклад, Василь Михайлович Не-
меш (1921-1991 рр.) – уродженець Свалявщи-

ни – з 1950 р. став керівником середньої школи
в Чинадієві [20, с. 357]. До 1950 року освітяни
Мукачівщини, як і всього Закарпаття, були за-
галом інтегровані в систему освіти України.
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Дацків І.

У статті розкривається роль закладів про-
фесійної освіти у формуванні особистісних
рис громадянина-патріота у вихованців через
призму громадянської освіти і виховання на
Закарпатті у міжвоєнний період.

Україна як молода держава ще знаходить-
ся на етапі побудови демократичного

ГРОМАДЯНСЬКА  СКЛАДОВА  ЗМІСТУ
ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ  У  ПІДКАРПАТСЬКІЙ РУСІ

суспільства. Його основою є вільна людина,
яка у демократичному середовищі може реа-
лізувати особисті плани на благо держави. Гро-
мадянська культура, яка випливає із основ гро-
мадянської освіти і виховання, становить стер-
жень у процесі становлення нації. Як у сучасній
Україні, так і в Підкарпатській Русі багатонаці-
ональність породжувала протиріччя у
суспільстві. У проекті Концепції громадянсь-
кої освіти та виховання в Україні зазначається:
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«Саме на базі демократичних цінностей, що
мають лежати в основі громадянської культу-
ри, можливе об’єднання різних етносів і регі-
онів України задля розбудови і вдосконалення
незалежної, демократичної, правової, соціаль-
ної держави й громадянського суспільства» [3,
с.3]. Таким чином, для вирішення цієї пробле-
ми важливим чинником виступає система
цінностей громадянського виховання, яка за-
безпечує мирне співжиття різних націй та
сприяє взаємоповазі і взаєморозумінню в ме-
жах однієї держави. Актуальність цієї теми обу-
мовлена необхідністю впровадження нових
ідей та поглядів освітніх діячів Закарпаття у
процес громадянського виховання задля успі-
шної розбудови нашої держави.

Мета дослідження – розкрити роль закладів
професійної освіти у формуванні у вихованців
особистісних рис громадянина-патріота через
призму громадянської освіти і виховання на
Закарпатті у міжвоєнний період.

Історію становлення і розвитку закарпатсь-
кої освіти у міжвоєнний період досліджувало
багато науковців. Теоретико-методологічні
основи виховання розроблено у працях А. Бой-
ко, М. Євтуха, П. Кононенка, А. Погрібного.
Формування громадянськості у системі полі-
культурного виховання молодших школярів
досліджено Г. Розлуцькою, поняття грома-
дянськості та його теоретичні аспекти обґрун-
товували Р. Ігнатовська, С. Рашидов. Методичні
аспекти громадянського виховання учнів розк-
рито у дисертаційних дослідженнях О. Баран-
кова, О. Бенци, П. Вербицької, У. Кецик,
О. Красовської, М. Рудь. Проте недостатньо
дослідженим є громадянське виховання як
складова змісту підготовки фахівців у Підкар-
патській Русі.

Головною метою громадянського вихован-
ня, за словами В. І. Кобаля, є «підготовка мо-
лоді до життя у громадянському демократич-
ному суспільстві, взаємопов’язаному світі; виз-
нання і прийняття цінностей, що виступають
головними, визначальними для даного сус-
пільства» [4, с.65].

Під громадянськістю О.В.Сухомлинська ро-
зуміє «інтегративну якість особистості, що доз-
воляє їй відчувати себе соціально, морально,
політично й юридично дієспроможною» [6]. У
проекті Концепції громадянської освіти та ви-
ховання в Україні цей термін розглядається як
«реальна можливість втілення в життя сукуп-
ності соціальних, політичних і громадянських
засад особистості, її інтеграція в культурні й

соціальні структури суспільства» [3, с.10]. В
Українському педагогічному словнику подаєть-
ся наступне визначення: «Це усвідомлення
кожним громадянином своїх прав і обов’язків
щодо держави, суспільства; почуття відпові-
дальності за їхнє становище» [2, с.75].

На нашу думку, громадянськість є резуль-
татом громадянського виховання і допомагає
людині відчувати себе активним громадяни-
ном, який має обов’язки перед державою за-
ради її успішної розбудови.

У досліджуваний період ідея громадянсько-
го виховання підтримувалась завдяки при-
єднанню Закарпаття до Чехословацької Рес-
публіки. Збільшення мережі освітніх закладів та
виховання свідомих громадян було регламен-
товано освітніми законами та інструкціями
Шкільного відділу Цивільної Управи Підкар-
патської Русі. Це стало значущою можливістю
для закарпатців відродити систему освіти та
національну свідомість учнів. О.І. Бенца
підтверджує, що, на відміну від Австро-Угорщи-
ни, Чехословаччина підтримувала прагнення
населення до здобуття освіти: «…уряд Чехос-
ловацької Республіки стояв на позиції створен-
ня і розширення мережі якісно нових шкіл, які
мали задовольнити потребу суспільства у ви-
хованні громадянина, свідомого своїх прав,
обов’язків і свобод. Він відстоював права на
навчання рідною мовою не тільки українських
дітей, а й дітей національних меншин» [1, с.8].

Чільне місце для здобуття громадянської
освіти відводилось закладам професійної ос-
віти, адже саме вони повинні були випускати
національно свідомих фахівців. Від їхнього
рівня громадянськості залежало подальше
формування громадянських цінностей наступ-
них поколінь. Це підтверджують слова І. Край-
ника: «…учитель мусить тоту культуру знати,
с нею ити вперед, а потому здобутки переля-
ти на молоде поколіня. Окрем загального по-
ступу мае учитель обов’язок знати и то в пер-
шой мірі житя педагогічне у свого и других на-
родов» [5, с.83].

Фахові учнівські школи випускали творчу
молодь, яка мала хороші практичні навики.
Вони добре розуміли, що своєю працею по-
винні працювати на благо республіки, яка їх
навчила і виховала. Губернатор Підкарпатсь-
кої Русі К. Грабар зазначав: «… в тех же шко-
лах воспитуються сознательные граждане,
которые знают, что от них ожидает держава,
знают, якую важную часть общества состав-
ляют в господарстве и роботе нашей респуб-
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лики и нашого народа» [10, с.9]. Таким спосо-
бом політика Чехословацької Республіки мала
на меті виховати в учнів національний дух од-
ночасно із процесом навчання.

Аналіз щорічних звітів та атестатів зрілості
закладів професійної освіти засвідчує, що гро-
мадянське виховання було невід’ємною скла-
довою навчально-виховного процесу підготов-
ки фахівців. Наприклад, у деревообробній, ре-
місничій та металообробній школах вводить-
ся предмет горожанська (громадянська) наука
з другого навчального року [8, с.10], в Ужго-
родській греко-католицькій учительській семі-
нарії та Мукачівській учительській семінарії цей
предмет називається історія і гражданська
наука.

Незважаючи на різні назви цього предмета
в різних закладах, він не втрачає своєї значу-
щості у вихованні національної толерантності
і відданості державі. Варто відмітити, що абі-
турієнти семінарій обов’язково мали знати істо-
рію і літературу рідного краю, щоб у майбут-
ньому їхні вихованці захищали інтереси дер-
жави і працювали на її благо.

До основних форм і методів формування
громадянськості у професійних школах нале-
жали проведення пізнавально-патріотичних
лекцій, концертів до державних та релігійних
свят, спортивних змагань, краєзнавчих екс-
курсій, читання часописів, участь у молодіж-
них і просвітницьких організаціях.

Вчителі закладів фахової освіти займались
активною виховною та просвітницькою діяль-
ністю, слідували засадам освітньої політики
Чехословацької республіки і водночас вирішу-
вали питання щодо покращення становища
українців. Деякі вчителі були співробітниками
фахових та молодіжних часописів «Віночок»,
«Пчолка» і «Наш родный край», інші перекла-
дали книги із чеської на русинську (українську)
мову. У позаурочній діяльності наставники ча-
сто організовували екскурсії на виставки елек-
тричних машин та апаратів, на електричну
станцію, металообробний завод, а Спілка інже-
нерів та архітекторів в Ужгороді – перегляди
фільмів, виставки картин останніх художників.

У виховному процесі учні навчались у дусі
пізнання своїх традицій та інших народів: про-
водились лекції з нагоди дня народження Дух-
новича, про Підкарпатську Русь, чесько-юго-
славську, чесько-румунську співдружність, де-
сятиліття визволення сусідніх народів тощо [9,
с.5]. Наприклад, в Ужгородській учительській
жіночій семінарії на одній із лекцій про народ-

не виховання професор з ученицями обгово-
рювали наступні теми: «Суспільство і його
склад», «Особистість – суспільна свобода й
авторитет», «Закони праці і соціальна взає-
модія», «Громадські обов’язки учителя щодо
держави і народу», «Бібліотека-читальня як
одна з ділянок громадської діяльності учите-
ля» [7, с.18]. Отже, вчителі часто брали участь
у різних національно-культурних акціях, які
організовувались для піднесення культурного
рівня народу.

Неабияку роль для вдосконалення у про-
фесійному та моральному відношенні відігра-
вали учнівські гуртки (самоосвітні, спортивні,
театральні тощо). Відвідуючи вищенаведені
гуртки, учні вдосконалювались у культурному
аспекті і ставали вихованими та освіченими
громадянами демократичної Чехословацької
республіки. Читання часописів, підготовка те-
атральних вистав, заняття музикою і співом,
декламування віршів українських письменників
та участь у спортивних змаганнях спонукало
вихованців до соціальної активності, осмислен-
ня громадянських, моральних та культурних
цінностей свого народу, його історії, звичаїв і
традицій. «Ремесленная молодежъ и в даль-
нейшем будет воспитываться в усвоеніи бо-
лее нежных нравов, чтобы усовершенствовав-
шись в культурном отношеніи стать полезны-
ми гражданами нашой республики» [10, с.62].
У самоосвітньому гуртку було 2 секції: слов’-
янська (чехи, словаки, підкарпатські русини) і
не слов’янську (угорці та євреї). У взаємовід-
носинах між різними національностями учні
вчились культури і поваги до традицій інших
народів, у них формувалося почуття солідар-
ності та національної толерантності.

Варто відмітити роль бібліотек і читалень у
формуванні громадянськості молоді. Учні мали
змогу читати періодичні видання і книги для
поповнення знань із фахових дисциплін, роз-
ширення світогляду і були в курсі тогочасних
культурних подій в історії краю.

Вагомий внесок у виховання учнів у націо-
нальному дусі і єдності зробили молодіжні
організації «Сокіл» та «Пласт». Пластунське і
сокільне життя спонукало до єдності, дисцип-
ліни, виконання обов’язків, товариської взає-
модії, фізичної витривалості, суспільно-корис-
ної праці та до пізнання культурно-духовної
спадщини. «Пласт для української молоді За-
карпаття був школою, яка вводила її в усвідом-
лення громадянства, готувала до державного
життя, вчила підпорядковувати власні інтере-
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си загальній справі боротьби за кращу долю
рідної землі, усвідомлювати своє місце у цій
боротьбі» [1, с.9].

Вивчення навчально-виховного процесу у
закладах професійної освіти та історико-педа-
гогічного доробку освітніх діячів Закарпаття дає
підстави констатувати, що системою грома-
дянської освіти було передбачено виховання
громадянина Чехословацької Республіки у
міжвоєнний період. Шкільний відділ Цивільної
Управи та Народної освіти поступово впровад-
жував це у навчальні програми завдяки затвер-
дженню законів та інструкцій. Проте недостат-
ньо організована і систематична праця не при-
вела до бажаних наслідків. Такі освітяни як А.
Волошин, І. Крайник, Ф. Повхан, А. Полянсь-

кий та культурно-освітні організації розгляда-
ли громадянське виховання молоді та закар-
патського населення як передумову до ство-
рення Української незалежної держави. Без
національно свідомих, патріотично налашто-
ваних та готових до боротьби за право нази-
ватись українцем не було б Карпатської Украї-
ни (жовтень 1938 р. – березень 1939 р.). Сьо-
годні нам варто повчитись такій організації,
адже лише суспільство, виховане в патріотич-
ному дусі, може успішно розвивати політику
держави для становлення нації і досягнення
європейських стандартів.

Перспективи подальших досліджень пов’я-
зані із аналізом змісту підготовки учнів у про-
фесійних закладах освіти Закарпаття.
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Зикань Х.А.

В усі часи актуальними вважалися ті ре-
зультати, яких у справі дослідження то-

понімії Закарпаття досягли науковці. Найчасті-
ше ці праці знайомлять читача з історією За-
карпаття, а топоніми використовуються лише
для підсилення доказів різних теорій, тез.

Перша робота на таку тему пов’язана з іме-
нем Яноша Фогороші, який під псевдонімом
Іван Бережанин у 1827 році посилає листа до

З  ІСТОРІЇ  ДОСЛІДЖЕННЯ  ТОПОНІМІВ
НА  ЗАКАРПАТТІ

Орлая, уродженця Закарпаття, який жив у Пе-
тербурзі. У цьому листі автор інформує остан-
нього, що написав чудову працю про історію
та топографію рідного краю. На жаль, про це
нам нічого невідомо, бо сам твір не був знай-
дений [1, 37-38]. Про успіхи інших дослідників
(не угорців) можемо багато дізнатися із видань
І.Р. Філевича кінця XIX століття. Автор праць
вважає, що спочатку треба пригадати профе-
сора Надєждина, який ще в 1842 році висло-
вив думку, що східне слов’янство повинно шу-
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кати свій історичний початок у Карпатах. Про-
фесор Надєждин зазначав, що вивчення топо-
німіки – одна із сфер досліджень цього напрям-
ку [1,40]. У 1889 році Ф.Г. Успенський конста-
тує, що давнє перебування русинського насе-
лення вздовж Дунаю перестало бути припущен-
ням або патріотичною фразою. Новини хроні-
ки про близькі та далекі русинські міста більше
не можна вважати вигадкою. Слов’янське (у
тому числі й російське) мовознавство нарешті
почало звертати увагу на ті залишки слов’янсь-
кого народу та мови, які виявили наші мандрі-
вники в Трансільванії та в інших районах Кар-
пат ще на початку століття [1,40]. Забєлін вка-
зує на те, що в окремих випадках топоніми
можуть служити для підтвердження історичних
фактів. Проте світ етимології найбільше нага-
дує йому складний лабіринт; для того, щоб
вибратися з цього лабіринту, завжди треба
залишатися на землі. Тобто, потрібно дослід-
жувати не тільки історію розвитку назв, як істо-
рію того вузького краю, де вони утворилися
[1,41]. На жаль, – вважає І.Р.Філевич, – стано-
вище того російського вченого, який хоче дія-
ти за вказівкою Забєліна – без будь-яких дос-
товірних джерел, – подібне до жахливого сну
[1,41]. Крім того, на погляд дослідника, російсь-
кий народ та російські назви появилися на За-
карпатті не в XIV сторіччі разом із приходом
князя Корятовича, та навіть не в XII сторіччі, у
часи втечі росіян від татарського нашестя, а
набагато раніше [1,42]. На жаль, автор жод-
ним доказом не може підтвердити свій катего-
ричний висновок. Дослідник із сумом конста-
тує, що з того часу, як півстоліття тому
Надєждін порушив це питання, наука не
підійшла ближче до його вирішення. «Повто-
рюю: якщо наша наука хоче зберегти свій ав-
торитет та повагу, вона не повинна обходити
історичні питання, що торкаються Закарпат-
тя, якраз навпаки: їх ставити на перший план»
[1,42], бо «...завданням наших угорських
співвітчизників є збереження документів про
слов’янські топоніми. Виходячи з їхнього ста-
новища, чекати від них інше чи більше – не
можна.» [1,42]. Роботу паспортизаційних
комісій на територіях, де проживає багато на-
родностей, Філевич вважає однозначно шкідли-
вою: «...через якісь п’ятдесят років та частина
Угорщини, де проживають русини, нічим не
буде відрізнятися від низовини» [1,42].

У 1894 році у Варшаві побачив світ твір
І.П. Філевича, в якому також йде мова про дію-
чу на території Закарпаття російську історич-

ну науку [1,43].
У кінці XIX сторіччя відомий дослідник Тіво-

дор Легоцький (1830-1915) займався історією
Закарпаття, приділяючи особливу увагу гео-
графічним назвам жупи Берег «Âĺreg vármegye
monográphiája» (Монографія комітату Берег).
Завдяки йому дослідники топонімів отримали
цікавий матеріал про села, розташовані побли-
зу Мукачева «Âĺrĺg megye és ŕ munkácsi vár 1848
49-ben» (Комітат Берег та Мукачівський замок
у 1848 – 49 роках). У 3 томі його монографії
мова йде про історію поселень комітату. Ко-
мітат Берег охоплював сьогоднішні Волівець-
кий, Свалявський, Мукачівський райони в ціло-
му, а також більшу частину Берегівського та
Іршавського районів. Незважаючи на позитивні
сторони праці Легоцького, окремі дослідники,
як, наприклад, К.Й Галас, звернули увагу на
неточності: я передається як у або i:
Kustánfalva – Куштановиця, Pisztrályovo – Пус-
тр’ялово, а також на те, що у багатьох випад-
ках угорська складна назва з другим компонен-
том falva передається так само і в населених
пунктах, де угорців немає. Ласлов Дежив оці-
нює монографію Легоцького (за її значенням)
вище роботи самого Чанкі [3,67].

Онтол Годинка (1864 – 1946) – уродженець
Закарпаття. Працюючи над історією нашого
краю досить часто торкається теми географі-
чних назв. Він, зокрема, доводить, що сліди
русинства на Закарпатті можна виявити вже в
1250-1270-х роках [14,59]. Учений також одно-
значно тлумачить походження топонімів:
«...ми, русини, прийшли з-за Карпат, спочатку
поселилися тут, перед нами на цій території
ніхто не проживав. Інших ми називали гостями
(заходники, гость)» [14,43].

1885 року вийшла друком книга Н.П.Барсо-
ва про російську історичну географію, в якій
вчений досліджує географічні назви, без їх мов-
ного аналізу і подає тільки народну етимоло-
гію, наприклад: назву Ternava / Tarnova (Тер-
нава) пов’язує з народністю тіверц [3,47] і вва-
жає, що ці племена з’явилися у південних сте-
пах, рятуючись від кочівників. Дослідник почи-
нає свою розповідь про угрів із того часу, як
вони з’явилися у північному напрямку, вверх по
Дніпру та вздовж Дунаю, і опинилися в північно-
східній частині Угорщини та сьогоднішній Га-
личині, створивши на цій території однотипну
слов’янську народність (подібно до хорватів).
Про переселення слов’ян у такому напрямку
свідчать деякі назви поселень у північно-східній
Угорщині, насамперед дві назви Újlak (Вилок),
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які, на думку Барсова, зберігають пам’ять про
уличів. Більшість учених погоджується з авто-
ром у тому, що східні слов’яни на Закарпатті
виникли від змішаних із уличами хорватів, які
опинилися на цій території, рятуючись від ко-
чівників [3,47].

У праці «Ěŕgyar-rutének» (Угорські рутени)
Олександр Бонкало (1880-1959) констатує, що
останні дослідження однозначно підтверджу-
ють, що угорські рутени –  не аборигени на
територіях, де вони сьогодні проживають, а
зайняли південну територію північно-західних
Карпат на декілька століть пізніше, ніж угорці,
бо їх історичність розпочинається тільки з XIII
століття [3,48]. Як вважає дослідник, українсь-
ке населення, яке в даний момент проживає
на цій території, прийшло сюди з Галичини та
Буковини десь між ХІІІ-ХVІІІ століттями [3,48]. У
той же час багато дослідників критикували то-
понімічні етимології Н.П.Барсова: «Для кожно-
го, хто хоч трохи знає угорську мову, само со-
бою зрозуміло, що Újlak (Вилок) не має ніяко-
го відношення до уличів. Ця назва утворилася
складанням слів Új + lak (нове місце прожи-
вання, нове село). Так само в назві Ternava,
Tarnova (Тернава) нічого не вказує на тіверців.
Насправді в цих топонімах має місце корінь türn
[3,48]. Лубор Нідєрле також звернув увагу чи-
тача на помилкові «докази» Н.П.Барсова; «...
названі Барсовим топографічні назви недо-
статні для доказу» [3,48]. Знов-таки, Барсов в
одній з попередніх робіт із археології твердить,
що вже у бронзовій ері міг бути зв’язок між на-
селенням Галичини та нинішнього Закарпат-
тя, насамперед завдяки легкому проходжен-
ню через Ужоцький перевал. Це доводять
знайдені ним (під час археологічних розкопок
у Земплийні, Шароші та Ужгороді) предмети
побуту. Цим, на його думку, була спростована
теорія, згідно з якою заселення Підкарпатсь-
кої Русі почалося тільки в XII сторіччі [3,48].
Професор Лизанець вважає, що топонімічний
матеріал зовсім не досліджувався автором у
лінгвістичному аспекті [17,410].

Гіадор Стрипський, наслідуючи Фрідєша
Пешті, працював над назвами земельних діля-
нок та меж і в 1924 році в Ужгороді видав зо-
шит, у якому, використовуючи топоніми, дослід-
жує історію Підкарпатської Русі (офіційна на-
зва тодішнього Закарпаття) [3,50]. У цій праці
він більше зосередився на історичній частині,
рідко зустрічаються тут назви земель нашого
краю, і подаються вони без аналізу.

Трохи пізніше, у 1928 році, вийшла друком

науково-популярна праця Н.А. Бескида, у якій
йшлося про минуле закарпатських русинів.
Характерно, що походження всіх без винятку
назв автор виводить із слов’янської мови. Ось
декілька яскравих прикладів: Laborc (Лабо-
рець) – «очевидно, походить від сполучення
ловити + річка; Sajó – шаяти, таяти; Gelnic –
гуляти; Duna (Дунаец) – до низ; Іроlу – плава-
ти [3,50]. Важко зберегти серйозний вигляд,
знайомлячись з такими «науковими відкриття-
ми».

Багато місцевих та зарубіжних дослідників
протягом років займалися етимологізацією
назви Ужгорода.

У 1861 році завдяки Каролю Мийсарошу
стало загальновідомим уявлення, згідно з яким
назва міста походить від імені (Пізніше Лойош
Кішш також вважав це можливим). Автор знай-
омить нас із легендою, за якою назва міста
походить від імені грека Onoges, якого імпе-
ратор Теодор відправив послом до короля
гунів Аттіли (Еtele/Аttila). Краса природи цього
краю настільки зачарувала посла, що пізніше
він знову повернувся сюди й заснував місто,
яке назвав своїм іменем – Унґвар [18, 5].

Представивши комітат Унг, Фрідєш Пешті
перераховує всі ті грамоти, документи (почи-
наючи з 1248 року), де зустрічається назва
Унґвар. Він подає наступні варіанти назв: Ung-
Uj, casri Ungh, castri Ung.

У праці «Magyarország történelmi földrajza a
Hunyadiak korában» (Історична географія Угор-
щини часів Гуняді) Дежив Чанкі подає таку істо-
ричну форму цієї назви: 1332: Hungwar, 1446:
Unghwar орр. [11, 386-387].

Наступного року (1891) Тiводор Ортвої пи-
сав: Невідомий нотаріус вживає для фортеці
назву Гунг, а у колонках церковного налогу цей
район архідіакона названий Archidiaconatus
Hungensis або de Hung, і в одному місці, мож-
ливо, помилково, згадується у формі Нunuch.
Потім автор перераховує наступні форми на-
зви міста: «Hunwere, Hunguar, Ungwar  =
Hunvára = Ungvár» [19,187].

Глибокі топонімічні дослідження на нашій
території проводив А.Л. Петров. В основному
з рукописних джерел вчений зібрав багатий
матеріал. Свій твір він видав у 1929 році одно-
часно на двох мовах – закарпатсько-русинській
та чеській.

Після загального знайомства з Підкарпатсь-
кою Руссю автор розглядає більші села окре-
мих жуп. Назви розташовує у групи за значен-
ням. Таким чином розрізняє назви поселень,
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земельних ділянок, що використовуються; на-
зви вулиць, гір, долин, вод. На жаль, у випадку
комітату фортеці Унг зумів подати топоніміч-
ний матеріал сіл тільки до літери Р. Усвідомив-
ши недоліки збору матеріалу за Пешті, але
натхненний його успіхами, автор хотів би зібра-
ти весь топонімічний матеріал Підкарпатської
Русі, потім грунтовно проаналізувати його за
допомогою своїх послідовників. А власну книгу
автор вважає першим нерішучим кроком у три-
валому процесі дослідження [7,7].

У 1938 році, після входження Закарпаття до
складу Угорщини назва Унґвар отримала нове
пояснення, а саме, що цей топонім угорсько-
го, а не слов’янського походження: «Сьогод-
нішня форма назви угорська, але за окреми-
ми можливими припущеннями найдавніша
назва була «Hun-Ga», «Vur», що вказує на по-
ходження від гун. «Hun-Ga»: у перекладі на
угорську означає «виходець із землі гунів»
[13,5].

В етимологічному словнику географічних
назв Лойоша Кішша (FNESz) читаємо: Ung
[1150] – староугорське ім’я Vnga (Унга) [1247]
сумнівна назва племені Нungh (Гунг) [1361] і
давня назва поселення Онтелек (яка на сьо-
годні є частиною міста Домбрад) – Нungthelek
[1446] із першого складу топоніма деякі роб-
лять висновки, що Ung (Унг) староугорське ім’я
турецького походження і з ним пов’язують на-
зву річки Унг (Уж).Однак походження назв ве-
ликих річок від власних імен завжди не визна-
чене. Словацька назва Uh, укр. Уж, пізніше Уг
порівняно з угорською Ung – другорядна фор-
ма, у якій пройшла деназалiзація... Лойош Кішш
у статті «А Felvidék víznevei» (Гідроніми Верх-
ньої Північної території) ці твердження трохи
доповнює [15]. З цієї праці дізнаємося, що, крім
назви річки Унг та міста Унґвар, в угорській мові
є більше таких назв поселень, річок і т.д., які
походять від iмені. Найбільш імовірно, що ім’я
Унґ бере початок із тюркських мов. Це у свою
чергу із давньої форми кāšyoη ‘правий, справа,
легкий’, давньотурецьке оηа ‘легкий, рухливий’
[І5, 14].

Дослідник історії Закарпаття Петро Сова у
своїй монографії [8] погоджується з Мийсаро-
шем, але не виключає, що назва міста може
походити і від слова уг, угол [8,11]. Виходячи з
цього, річка отримала назву за формою. Цим
пояснюють слово Uzsok (Ужок), що в такій
формі означає куток, куточок.

Починаючи з 1940-х років, над етимологією
топонімів Закарпаття працював викладач УжДУ

К.Й. Галас. У дисертації [2], аналізуючи гео-
графічні назви нашого краю, автор пише: Унг
походить від сербсько-хорватського слова
unka (горб). Підтвердженням цього є те, що
серед історичних форм назви є одна форма
Гунг, у якій г є віддзеркаленням х [2]. К.Й. Га-
лас прийшов до висновку, що збережений угор-
цями варіант унґ бере початок від слов’янсь-
кої форми «луг», що у мові місцевого населен-
ня утворено від форми (в)уг =«уж» [6,52].

У вищезгаданій роботі К.Й. Галас пояснює
всього 559 назв, та, на жаль, у визначенні
етимологiї він не завжди об’єктивний. Так, ав-
тор дійшов кінцевого висновку, що всього на
Закарпатті тільки 6 назв поселень угорського
походження. Це: Harangláb (Дзвінкове), Téglás
(Тийглаш), Kerekhegy (Округла), Királyháza (Ко-
ролево), Szőlős (Виноградів), Újlak (Вилок).
Правда, є ще інші назви поселень, які мають
фонетично-морфологічні ознаки угорської
мови, однак їх походження, безсумнівно, слов-
’янське. Наприклад: Dercen (<слов’янське дре-
цен); Halábor (<слов. храбрь); Muzsaly (<слов.
мужа) і т.д.

Два важливі висновки роботи К.Й. Галаса:
Морфологічну і фонетичну основу назв ста-

новили слова переважно слов’янського поход-
ження (у першу чергу – українські).

Серед слов’янських назв поселень тільки
іноді трапляються поодинокі румунського, та
ще рідше – угорського походження. Навіть ті
назви, що на слух здаються угорськими, виво-
дяться з слов’янських (у більшості випадків – з
української) мов.

В окремому розділі праці автор пояснює та
відстоює ті зміни у назвах поселень, які стали-
ся після 1945 року. Зміна назви села Бене
(Bene) у Доброcілля є природною, тому що в
цьому топонімі, безперечно, наявне латинсь-
ке Bene (добре). Із назви Fogaras (Фогорош)
утворилася Зубівка, бо перший склад слова
нагадує угорське fog (зуб) [2, 9-10]. (Тут уче-
ний суперечить собі, тому що, критикуючи
Кнєжу, встановлює румунське походження цьо-
го топоніма).

Про дисертаційну роботу К.Й. Галаса П.М.
Лизанець писав: «Незважаючи на те, що ди-
сертація К.Й. Галаса поки що єдина ґрунтов-
на робота, у багатьох питаннях вона також
потребує уточнення, доповнення (зокрема, що
стосується пояснення слів) [17, 410].

В.А.Никонов у праці «Короткий словник то-
понімів», виданій у 1866 році російською мо-
вою, писав, що давнє значення слова Ужгород
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– «укріплене місто». Корінь слова – назва річки
Уж. У досить ранній формі збереглася угорсь-
ка назва Унґвар (vár – замок, város – місто)
[5,434].

З 1960-х років вийшла 26-томна енциклопе-
дія, де поданий топонімічний матеріал усієї Ук-
раїни. У 1969 році побачила світ праця, про істо-
рію міст та сіл Закарпаття, в якій представлені
такі варіанти назв нашогого міста: Ужгород (Онг-
вар, Гунгвар, Унгуйвар, Унгвар, Унгород) [4,77].

Сучасна ономастика визначає однозначно
слов’янське походження цього топоніма, ос-
кільки він утворився поєднанням слів Уж та го-
род (місто). Нагадує угорський варіант: Унгвар,
поряд із цим наводиться третій забутий варі-
ант – Унгоградус (його пригадує кремонський
єпископ Ліудпранд).

На погляд Федора Ньорби, назва річки Уж –
результат перекладу слов’янського «луж» (ка-
люжа) на латинську. Замкову гору оточував Унґ
та один з Його рукавів – Малий Унг. Цю тери-
торію вкрило непрохідне болото, калюжа. Ви-
ходячи з цього, Ньорба робить висновки, що
укріплення мало назву Лужград або Лужвар. А
оскільки римські місіонери, які розповсюджу-
вали християнство серед русинів, назву Лужг-
рад або Лужвар передавали як Ungogradus або
Ungovar (місто на болоті). Адже багатозначне
латинське «ungo» й означало «забризкати,
забруднити». З часом ця назва далі формува-
лася: Лужград – Вужтород – Ужгород;
Унт(о)вар – Унгвар; а форми Унгоградус,
Лужвар призабулися.

Щодо другого складу назви Унгвар, то ав-
тор вважає, що він слов’янського, а не угорсь-
кого доходження. У русинів слово «вар» таке
давнє, як сам народ. За сто років до приходу
угорців між Тисою та Дунаєм збудували укріп-
лення, яке назвали «варвали» або «вари». В
Угорщині зустрічаються такі міста, як Вашвар,
Домбовар, Капошвар і т.д., у назвах яких збе-
реглися сліди слов’ян, які заселили частину
Балкан, територію між Дунаєм та Тисою і цілу
Панонію.

Це слово мало ще одне значення – «об’-
єднання, згуртування». Це значення, припус-
кає автор, пов’язане з основою дієслова «ва-
рити» – «страва, виготовлена з декількох ком-
понентів». [6].

Мовознавець проф. П.Чучка вважає, що на-
зва Ужгород – молода. У 1869 році М.Раковсь-
кий у 26-му номері журналу «Світ» опубліку-
вав статтю «Унгвар або Ужгород», і саме тоді
виникла назва Ужгород, її відновлює у своїй

збірці народних пісень Я. Головацький у 1878
році, а вже у 1884 році вважає її більш вжива-
ною у порівнянні з формою Унгоґрад. На діа-
лектологічній карті російської мови, яка з’яви-
лася у 1914 році в Санкт-Петербурзі, вона вже
виступає як єдина форма назви, її офіційно
дозволили тільки з 1921 року, до того часу
офіційною назвою нашого міста було напіву-
горське слово «Унгвар». Другий склад назви
справді угорський, але перший, «Унг», – не-
відомого походження, можливо, слов’янсько-
го, германського, румунського, турецького або
іншого. Науковцям не вдалося з’ясувати навіть
те, кого, або що позначала первинна назва: лю-
дину, річку, гору, народність, чи щось інше.

До середини XIX століття з’явилося декіль-
ка нових варіантів назви міста. У 1851 році
Андрій Балудянський, який відігравав важливу
роль у місцевій культурі, перекладаючи угорсь-
ке Унгвар, створив нову назву – Унгоґрад. 1862
року її намагався пояснити Мийсарош, і, не-
відомо, в якій слов’янській мові, натрапив на
значення слова унг «швидкий». Він мав звер-
нутися до румунської або молдавської мови,
де знайшов би іменник «унгь» із значенням
«цвях, ріг (чепіга плуга)». Сенсаційне відкрит-
тя Мийсароша швидко поширилося серед
угорських істориків XIX сторіччя. Ним керува-
лися у чеський період А. Гаджега, І.Контрато-
вич, П.Сова та інші, які беззастережно поши-
рювали хибні погляди Мийсароша без того,
щоб спочатку звіритися з оригіналом, написа-
ним Ліудпрандом. П.Л.Чучка констатує, що на-
зва міста Унгвар у жодній формі не може зуст-
річатися в записах кремонського єпископа,
тому що Ліудпранд ніколи не бував у наших
краях [9].

Серед видань різних кафедр УжНУ також
можна знайти не одну працю, у якій дослід-
жується історія, географія, імена та топо-
німіка нашого краю. Особливо виділяється
дослідницька діяльність К.Й. Галаса, доцен-
та кафедри української мови. Починаючи з
40-х років, він постійно збирав, системати-
зував та етимологізував топоніми Закарпат-
тя.

Катерина Горват, працівник кафедри угорсь-
кої філології УжНУ, опрацювала географічні
назви м. Чоп, вона – автор статті, де розгля-
даються топоніми Малої Доброні
(Íorváth,1999). Поряд з локалізацією назв ав-
тор аналізує особливості діалекту села.

Дослідження науковців Ужгородського Цен-
тру Гунґарології повідомляють про недалеке
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минуле та сучасне. У 1992 році Центр випус-
тив збірку «Az ungvári járás 14 településének
helynevei» (Топоніми 14 поселень Ужгородсь-
кого району). На сьогодні це єдина праця з
дослідження топонімів, автори якої зважилися
зібрати назви топонімів, на жаль, зосередив-
шись тільки на сучасному, обминувши історич-
не дослідження топонімів.

Починаючи з 90-х років, Петро Лизанець
неодноразово висловлює свою точку зору
щодо топонімів Закарпаття на шпальтах об-
ласних газет («Унг –  відийкі гірек», 1990.12.25;
«Карпаті Ігоз Сов», 1991.01,19; «Новини Закар-

паття», 1991.01.30; «Берегі Гірлоп»,
1992.02,08), у наукових статтях (Бенкив –
збірник статей 409-414; NÉ, 21.163-168), у ви-
ступах та в листах до керівників області.
П.М.Лизанець виконав дуже потрібну і своєчас-
ну роботу з метою повернення історичних назв
тим поселенням Закарпаття, де проживають
угорці. Із 95 розглянутих історичних назв посе-
лень на сьогодні 48 стали офіційними, затвер-
дженими Парламентом України.

Отже, робота з розшифрування топонімів
на Закарпатті триває, у цій галузі робляться
нові відкриття і висновки.
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Нодь Н.Й.

Географічні назви містять багату інфор-
мацію про життя народу, його історію,

передусім історію його мови, матеріальної і ду-
ховної культури. Особливої ваги набувають такі
дослідження для ареалів, які протягом бага-
тьох століть перебували у відриві від ареалу
материкового. Отже, вважаємо актуальним зав-
данням сучасного мовознавства вивчення
угорськомовних топонімів на Закарпатті.

Актуальність дослідження топонімів зумов-
лена увагою до проблем наукового вивчення
угорськомовних географічних назв у мовленні
угорців м. Берегова та його околиць зараз,
коли з середини ХХ ст. у зв'язку з об'єднанням
приватних земельних ділянок у державну
власність, частина топонімів пішла в забуття.
Тепер ці землі знову приватизуються і приза-
буті назви відроджуються. Цей важливий про-
цес слід всіляко підтримати глибоким і все-
бічним дослідженням призабутих і нових то-
понімів. Вивчення цих топонімів є важливим не
тільки для історії української та угорської, але
й для слов'янських і неслов'янських мов, бо в
них відбите багаторічне контактування різних
мов (діалектів) на цій території. Тому не див-
но, що дослідження топонімів Закарпаття є
цікавим як для лінгвістів, так і для істориків,
археологів, етнографів, антропологів.

Всебічне дослідження цих топонімів дасть
цінний матеріал для вивчення міжмовних
(міждіалектних) контактів на цій території, ос-
кільки зараз до м. Берегова офіційно приєдна-
но села Ордов та Буча.

Beregmegyei Kaszinó  Beregmegyeji
Kaszinó [-ból, -ban, -ba] – (Береґмедєї Косінов)
– «клуб комітату Берег» – {К1 100} – знаходить-
ся поблизу площі Ференца Раковці ІІ (див.
Második Rákóczi Ferenc tér). Збудована в 1917
р. на основі проектів Дюли Бешенскі в стилі се-
цесіону, варта уваги будова. Будівля була
місцем збору місцевої угорської інтелігенції ще
в 30-х роках ХХ ст. Тут гостювали відомі угорські
письменники Дежив Костолані та Жігмонд
Мовріц. Кілька років тому споруду обновили,
тепер тут функціонує ресторан «Золота Пава»
(див. Arany Páva étterem). Див. ще: Arany Páva
étterem.

НАЙБІЛЬШ  ВАЖЛИВІ  ГЕОГРАФІЧНІ  НАЗВИ
У  МОВЛЕННІ  УГОРЦІВ  м. БЕРЕГОВА

ТА  ЙОГО  ОКОЛИЦЬ
Цей топонім складається з трьох лексем:

перша – складне слово Beregmegye, де bereg
(1193) «берег», спір. походження [1, І, 283],
megye (1055) «область, комітат, жупа» слово
схв. походження [1, II, 877878], kaszinó (1793)
«клуб, казино», іт. походження [1, II, 401, 6, ІІ,
254].

Beregszászi Irgalmas Ház [-ból, -ban, -ba]
– (Береґсасі Ірґолмош Газ) – «Берегівський дім
милосердя» – {К1 173} – ця будівля розташо-
вується на території лікарні (див. Kórház). Дех-
то каже, що в ХІV ст. Дім милосердя заснував
мукачівський князь Федір Корятович. Однак ба-
гато людей вважають, що будівля була зведе-
на завдяки дружині Кароя Першого, королеві
Ержийбет. Сьогодні на цьому місці офтальмо-
логічне відділення, адміністративний відділ
лікарні та колишнє інфекційне відділення. Див.
ще: Ispotály.

Словосполучення: bereg див. Beregmegyei
Kaszinó, szász (1405) «саксонський», слово
спір. походження [1, III, 685], irgalmas (1416)
«милосердний, милостивий», від іменника
irgalîm (1416) «милосердя», слово невід. По-
ходження [1, II, 231], + суфікс -(ŕ)s, ház (1256)
«дім, будинок», з фін.-уг. періоду [1, II, 7576].

Bethlen kastély Betlen kasté…j [-ból, -ban, -
ba] – (Бетлен коштий) – «палац Бетлена» –
{К1 160} – ця будівля стоїть на вулиці Ґабора
Бетлена поряд з римо-католицьким храмом
(див. Római katîlikus templom). У 1625 р. Ґабор
Бетлен, а потім Дьирдь Раковці, захопивши м.
Берегово, приєднали його до Трансільванії й
воно стало центром латифундії (володіння).
Будова, ймовірно, була зведена в 1629 р. на
місці монастиря домініканців. У 1689 р. під час
повстання Тикилі (Thököly) вона згоріла і була
відновлена Ференцом Раковці II. У 1728 р. м.
Берегово та палац Бетлена австрійський імпе-
ратор подарував графові Шинборну Бухгайму,
від цього часу палац стали називати графсь-
ким двором. У 1857 р. палац перебудували в
класичному стилі, тоді перед центром півден-
ного фасаду й з’явився шестиколонний вхід.
Погріб під основною будівлею зберіг свою го-
тичну форму. Ймовірно, це ще залишок мона-
стиря. За часів чехословацького правління тут
квартирувалися кінні жандарми, а в радянські
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часи будова слугувала житлом для прикордон-
ників. Див. ще: Beregvidéki Múzeum, Bethlen
Gábor Gimnázium, Csóka, Inkubátor, Peteu,
Tizenegyes Számú Benďlakásos Iskola.

Словосполучення складається з двох ком-
понентів: Bethlen – прізвище, kastély (1551)
«палац, замок», слово нім. походження [1, II,
399].

Csepegő Csepegő™ [-ből, -ben, -be] (Чепе-
ґив) – «сочистий» – {K2 26} – 1805: Csepki [К3] –
1866: ~ [K9] – ліс у Ордовi поблизу Моломкив
баньо (див. Malomkő bánya), що був посеред
орного поля дружини Ливрінца Салаї. Пагори-
ста місцина була багата на джерельну воду,
струмочки, що нібито й обумовило її назву
«Той, що крапає, сочить». На думку ще одного
респондента, свою назву місце отримало від
того, що в лісі було багато беріз, які влітку со-
чилися соком, звідси й найменування «сочить,
крапає» (csepeg) (порів. [5, 140; 12/59
Csëpëgős-kút]).

Лексема ńsepegő «сочистий», від слова
сsepeg (1416) «сочиться» – звуконаслідуваль-
ного характеру, де корінь сsep- ще з фін.-уг.
періоду [1, І, 501]+суфікси -(е)g + -х.

Csillagos [-ról, -(î)n, -ra] – (Чіллогош) – «зо-
ряне» – {К2 109} – 1881: Csillagos hegy [2, 144]
– пагориста місцевість, яку раніше використо-
вували як орну землю. Інформанти зазначали,
що ця назва не має нічого спільного з небес-
ними зорями, а виникла вона від назви горис-
тої місцевості, де раніше була орна земля (чи
виноградник), на якій росли дикі квітки, що за
формою нагадували зірки (порів. [5, 56; 5/23
Vörös csillag utca]).

Лексема ńsillagos «зоряне» від іменника
сsillag (1416) «зірка», п. слово, від дієслова
сsillоg «блистити», ще з фін.-уг. періоду [1, I,
527] + суфікс -(о)s.

Csipás forrás [-ból, -ban, -ba] – (Чіпаш фор-
раш) – «гноїсте джерело» – {К2 116} – джерело
на великій горі (див. Nagy-hegy). Сюди ходили
вмиватися люди з гноїстими очима, бо вода
мала лікувальну дію. Одяг, у якому туди йшли,
треба було залишати, кинувши його на гілки
навколишніх дерев (порів. [4, 420; 136/166
Csipás]).

Словосполучення Csipás forrás складаєть-
ся з двох слів: ńsipás «гноїстий», від іменника
csipa (1550), «про очі», слово старотур. поход-
ження [1, I, 536] + суфікс -s, forrás (1113) «дже-
рело, криниця», п. слово: виникло від дієслова
forr (кипіти, клекотіти), що сягає ще урал. пе-
ріоду + суфікс -ás [1, І, 956].

Donath szálló Donát szálló [-bуl, -ban, -ba] –
(Донот cаллов) – «готель «Донат»» – {К1 131}.
У 20-х роках ХХ століття будівля, яка розташо-
вується на бульварі (алеї) Дюли Іййиша (див.
Illyés Gyula sétány) була власністю людини на
ймення Донат. Звідси дістала свою назву. З
введенням у дію залізниці готель «Орослан»
(див. Oroszlán fogadó) уже не міг задовольни-
ти все зростаючі потреби. Будова була влас-
ністю реформатської церкви. У 1945 р. у готе-
ля з’явився новий господар в особі споживчої
кооперації. Через один pік тут збудували рай-
онну поліклініку. У 90-х ХХ ст. роках право влас-
ності на будову було повернуто реформатській
церкві, яка передала будівлю Закарпатському
угорському педагогічному iнституту. Див. ще:
Hungária szálloda, Kárpátaljai Magyar
Tanárképző Főiskola.

Donath szálló – це словосполучення скла-
дається з двох елементів: Donath – прізвище,
szálloda (1555) «готель», п. слово, основне
слово száll (зупинитися де-небудь) є словом
невід. походження, -o ад’єктивний дієслівний
суфікс [1, III, 662].

Dinnyeföld Dinnyefő™d [-ről, -n, -re]
(Діннєфилд) – «баштан» – {К2 53} – 1866:
Dinnye föld [K9], 1912: ~ [K10] – поле, що знахо-
дилося в підніжжі гори Фоґош (див. Fogas-hegy)
з лівого боку річки Вийрке (див. Vérke folyó).
На полі вирощували кавуни, цим й обумовле-
не найменування. За даними 1866 року: «На
північному боці на краю орного поля Лойоша
Данча навпроти ріллі Лойоша Мейзелса» [K9]
(порів. [5, 50; 4/420 Dinnyefхd; 176; 16/224
Dinnyefхd]).

Складне слово: dinnyeföld «баштан», де
dinnye (1250) «кавун», слово сл. походження
[1, I, 640], föld (1268) «земля» спір. походжен-
ня від слова föl~fel що виникло на ґрунті угорсь-
кої мови + суфікс -d [1, I, 964965].

Fiatalfüzes [-ről, -n, -re] (Фіотолфізеш) –
«молодий вербняк» – {К2 91} – 1865: fiatal füzes
[K4] – розташовувався поряд з полем Ґеренда-
гат (див. Gerenda-hát). Засаджена вербами
частина міста (вербами хотіли компенсувати
багато вирубаних дерев). Приємного настрою
меланхолічна місцина, адже верби мали зас-
покійливий, приємний для ока вигляд. Нині це
вже забудована частина міста.

Цей топонім складається з двох лексем: fiatal
(1302) «молодий», п. слово, ймовірно, виникло
зі слова fiú ~ fi, яке являє собою давню спадщи-
ну з уг. періоду, із зменшувальним суфіксаль-
ним гніздом -tal [1, І, 903], füzes «вербняк» від

18’ 2013 77

ІСТОРІЯ  ПЕДАГОГІКИ.  КРАЄЗНАВСТВО



іменника fűz (1251) «верба» – давня спадщина
з фін.-уг. періоду [1, І, 1008] + суфікс -(е)s.

Fövényes Fövé…nyes [-ből, - ben, -be] (Фи-
вийнєш) – «піщане» – {К2 56} – 1866: Fyvenics
[K8], 1912: Fönyves, Fevenyes [K6] – поле, що зна-
ходиться на північ від дороги, яка веде до Берег-
дийди, поряд з полем Форкошвийс (див.
Farkasvész). Це рілля берегівських винокурів
Ференца та Шамуела Вайсів. В пагорбкуватому
місці на східному краю орного поля берегдийді-
вського мешканця Яноша Ясі в кінці берегівської
польової дороги. Через піщанистий береговий
або русловий шар грунту ділянку використову-
вати важко (порів. [5, 146; 13+ Fövényes]).

Лексема fövény (1055) «річковий пісок», сло-
во невід. походження [1, І, 969].

Kerek-hegy Kerekhegy [-ről, -n, -re] (Керек-
гедь) – «кругла гора» – {К2 69} – 1805: Kerek h.
[К3], 1863: Kerek hegy [K7], 1881: ~ [3, 100] –
гора, що розташовується поряд з малою про-
довгуватою горою (див. Kis-hosszú-hegy). На-
зву дістала від своєї форми, адже має круглі
обриси. Серед архівних даних ми знайшли таке
визначення: «Гора, де встановлений хрест. На
її вершині був виноградник графа Шинборна,
обкладений камінням» [K7].

Лексема – композит: kerek (1075) «круг-
лий»; п. слово, утворене від кореня ker, є давнім
успадкуванням з фін.-уг. періоду [1, II, 454] й
hegy (1055) «гора», що фін.-уг. періоду [1, II,
8283].

Noszi-szigete Noszi szigettye [-ről, -n, -re]
(Носі-сіґете) – острів Носі – {К2 34} – ділянка
землі, що знаходиться в Ордові з лівого боку
нинішньої дороги Мукачівської (див. Munkácsi
út). Назву Носі дістала тому, що була власні-
стю єврейської людини Носі. Островом її на-
звали через те, бо вона цілковито відокремле-
на від поселення, адже її межі утворювала ни-
нішня дорога Мукачівська (див. Munkácsi út),
залізнична колія та річка Вийрке (див. Vérke
folyó).

Топонім складається з двох елементів: Noszi
– прізвище, sziget (1863) «острів», п. слово, його
основне слово szeg, давнє успадкування з уг.
періоду, а -t – відіменний суфікс [1, III, 747].

Oroszlán fogadó Oroszlán fogadó [-bуl, -ban,
-ba] – (Орослан фоґодов) – «готель «Лев»» –
{К1 96} – будівля, що знаходиться по вулиці Му-
качівській (див. Munkácsi út). Цей постоялий
двір з високими зводами будувався в ХVІІ ст.
Свою назву ця будівля отримала від барельє-
фа із зображенням лева на головних воротах.
Поблизу готелю відбувалися щотижневі база-

ри, отож постоялий двір використовувався
інтенсивно. На тривалий час будова стала сим-
волом міста. Тут 20-23 серпня 1800 року меш-
кав письменник та поет Ференц Кoзінці
(Kazinczy Ferenc). Про цей проміжок часу він
пише у своєму творі «Щоденник моєї неволі»
(Fogságom naplója) так: «У Берегові наступно-
го дня (21-го серпня 1800 р.) був базарний
день (неділя), отож люди прибули з усіх усюд.
Коли побачили нас у заїжджому дворі, то були
дуже раді, бо могли передати нам кошик груш,
слив, горіхів, кілька гарбузів або столову куку-
рудзу». Тут бував і Шандор Петивфі. Зараз у
цій будові угорський національний театр ім.
Дюли Іййиша. Див. ще: Illyés Gyula Magyar
Nemzeti Színház.

Словосполучення Oroszlán fogadó скла-
дається з двох слів: oroszlán (1247) «лев», сло-
во старотур. походження [1, II, 1093], fogadу
(1416) «готель; раніше постоялий, заїжджий
двір», п. слово віл дієслова fog «приймати»,
давнє успадкування з фін.-уг. періоду з одно-
кратним суфіксом -d, що означає початок дії
та суфікс -у [1, І, 936].

Rуmai katolikus templom Rуmai katуlikus
templom [-bуl, -ban, -ba] – (Ровмої котолікуш тем-
плом) – римо-католицький храм – {К1 139} –
1881: Ber. r. k. templom [3, 118] – храм, що зна-
ходиться на площі Ференца Раковці ІІ (див.
Második Rákóczi Ferenc tér). Найвизначніша
готична памятка Закарпаття. Датується ХІІ
століттям. Початок будівництва храму може
припадати ще на епоху Гейзи II, однак з тодіш-
ньої будови не залишилося вже майже нічого.
Нинішній храм походить з часів правління
Жігмонда. Пізніше він кілька разів вгоряв й
навіть століттями стояв зруйнований. Храм
обновили в 1837-1846 рр. Потім у другій поло-
вині XIX ст. його перебудували в неоготичному
стилі, а через певний час був готовий і
внутрішній розпис. Храм облаштовано також у
неоготичному стилі. Перед храмом недавно
урочисто відкрили памятник Святого Іштвана.
У 1991 р. приход налічував 5500 палких вірників.
Їхнім духовним пастирем є Іштван Ланскі [2].

Словосполучення складається з трьох
членів: rуmai див. Római katolikus temető,
katolikus див. Görög katolikus templom, templom
див. Görög katolikus templom.

Sűrűgallya Sürügajja [~ból, ~ban, ~ba] –
(Шіврівгоййо) – «густе гілляччя» – {К2 121} –
1866: Sürü gallya [К9] – поле, що знаходиться
навпроти поля Остиї-сеґ (див. Asztélyi-szeg) на
березі потоку Міц. Повна гіллячок ділянка три-
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валий час була не придатна для обробітку,
однак густе гілляччя викорчували й землю пе-
ретворили на родючий ґрунт.

Складне слово: sűrű (1372) «густий», являє
собою п. слово, його основне слово sűr- зву-
конаслідувального характеру [1, III, 633], gally
(1611) «вітка, гілка, сук», сл. походження [1, І,
1023].

Volt Megyeháza Vót Megyeháza [~rуl, ~n, ~ra]
– (Вовт Медєгазо) – «колишня комітатська уп-
рава» – {К1 95} – будівля на дорозі Мукачівській
(див. Munkácsi út). Це будівля колишньої комі-
татської управи. Берегово традиційно було го-
ловним містом комітату Берег. Дві примітні гро-
мадські будови нагадують про минуле голов-
ного міста комітату: комітатська управа та роз-
ташована на перетвореній у пішохідну вулицю
головній вулиці колишня судова палата. Будів-
ля комітатської управи набула нинішньої фор-
ми десь у 1880 роках за проектов Мікловша Ібла
у стилі поміркованого необароко. У цей час тут
знаходиться медичне училище. Див. ще:
Egészségügyi Szakközépiskola, Meducsi.

Словосполучення Volt Megyeháza скла-
дається з volt (1372) «колишній», давнє успад-
кування з фін.-уг. періоду [1, III, 1085], і
megyeháza, що є cкладним словом: megye
(1116) «комітат, область», слово схв. походжен-
ня [1, II, 877 – 878], ház (1256) «дім, будинок»,
фін.-уг. періоду [1, II, 7576].

Zsinagóga Zsinagóga [~bуl, ~ban, ~ba] –

(Жіноґовґо) – «синагога» – {К1 90} – будова на
пл. Кошута (див. Kossuth tér). Розміщена
навскіс осі головної площі. Зовнішній вигляд у
мавританському стилі. Після 1945 р. будівлю
використовували як склад. За зразком Буда-
пештського народного театру головний архі-
тектор міста Йовжеф Гомокі в 1960-1965 рр.
перебудував будівлю. Її було передано у кори-
стування учасникам війни. Внутрішнє оздоблен-
ня виконали Мікловш Медвецький та його то-
вариші. На фасаді видно горизонтально лежа-
чу жіночу фігуру, яку нібито спроектував Іван
Бровді. Ця «пані» дістала в місті прізвисько
«Залізна діва» [2, 36] (порів. [4, 286; 89/11
Zsinagóga]). Див. ще: Művelődési Központ.

Слово: zsinagóga (1577) «синагога» лат.
походження [1, III, 1219].

Наше довкілля повільно, однак безперервно
змінюється. Кожний топонім, як кожне людське
творіння, народжується минущим, але живим,
або в історичному кипінні, забальзамованим
зберігає память про хрещених батьків, що дали
йому ймення, іноді про обставини свого виник-
нення або інші моменти. Отож, якщо погляне-
мо на наше довкілля розуміючим, видючим
оком, то можемо багато чому навчитися й вия-
вити багато цікавого. Важливим завданням є
саме вивчення цього цікавого, його закономірно-
стей, адже інакше географічні назви, що містять
й покликання на наше історичне минуле, загуб-
ляться в мороці забуття.
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Антоненко М.М.

Анотація. У статті розглядаються харак-
терні риси поетичної картини світу у прозі Арво
Валтона. Образи та мотиви трактуються крізь
призму міфологічного світобачення.

Ключові слова: міф, ідентичність, пара-
докс.

Арво Валтон (Валліківі – громадянське
ім’я та варіант літературного псевдо-

німу, нар. 1935 року в містечку Мерьямаа) –
естонський прозаїк, поет, перекладач, гро-
мадський діяч. Автор близько 50 книжок, він є
провідним майстром естонської новелістики;
пише також романи, сценарії до кінофільмів,
мініатюри, афоризми тощо. Лауреат багатьох
літературних премій. У 1996 р. на зустрічі
письменників у м.Лохусалу, що пройшла під
девізом «Мости», Арво Валтон обирається
президентом Асоціації фіно-угорських пись-
менників [5]. Він докладає багато зусиль у роз-
виток літератури уральських народів. Відомі
його антології перекладів поезії уральських
народів Російської Федерації Kevadhommik
(«Весняний ранок», 2002), Suvepäev («Літній
день», 2004), Kuum öö («Гаряча ніч», 2006)
тощо. Виступаючи на міжнародній науковій
конференції (1719 вересня 2007 р.) в Ужгороді,
Арво Валтон зауважує: «Коли виникають труд-
нощі, дехто, кого вважали друзями, залишають
нас напризволяще, а родичі, хоча й дальні,
приходять нам на допомогу. Стосується це й
народів. Фіно-угри, що за свідченням науки є
родичами не лише в мовному, але й генетич-
ному сенсі, підтримуватимуть одне одного, це
в умовах глобалізму може стати важливим
фактором у збереженні їх національної іден-
тичності» (Прим. М.А.) [3].

Перші збірки оповідань Veider soov («Дивне
бажання», 1963) та Rataste vahel («Між коле-
сами», 1966) вирізняються ліризмом, колорит-
ним ладом тужливої іронії та елементами гро-
теску. У цих оповіданнях автор є літописцем
пересічної людини, його герої потрапляють у
екстремальні чи то й абсурдні ситуації, з яких
вони не завжди виходять переможцями. Якщо
у ранніх творах письменника переважає со-
ціально-психологічне начало, у наступних його
збірках Sőnumitooja («Вісник», 1972), Pööriöö
külaskäik («Прихід у найкоротшу ніч», 1974) на

ПОЕТИЧНА  КАРТИНА  СВІТУ,  МІФОЛОГІЗМ
У  ТВОРАХ  АРВО  ВАЛТОНА

перший план виступає філософське осмислен-
ня дійсності. В таких оповіданнях – відзначає
Дєзе Фегирварі – ми рідко зустрічаємося з кон-
кретним місцем подій і точно визначеним соці-
альним фоном. Тут важливу роль відіграє
містика та підсвідомість [6]. В оповіданні Silmus
(«Зашморг», 1974) подорожній, крокуючи сте-
пом, раптом зустрічає на своєму шляху мета-
леву петлю. З цікавістю розглядаючи «знахід-
ку», персонаж намагається пролізти крізь неї,
й тут миттєво опиняється в зашморгу. Чому з
двадцяти стежок, що паралельно перетинали
степ, він натрапив саме на цю стежину? Од-
нак годі шукати зв’язку між подіями, коли пет-
ля вже там, то до неї хтось-таки має потрапи-
ти. Автор залишає питання відкритим, з при-
таманною для нього іронією зазначивши: «Отак
чоловік залишився в пастці, й він і дотепер там
сидить, коли тільки який-небудь тракторист чи
водій не звільнив його». «Та останнє – найімо-
вірніше. Вже хоча б тому, що добро повинно
перемагати над злом, а кожна історія має щас-
ливо закінчитися» [11]. Анонімність персона-
жа, максимальна спрощеність у зображенні
середовища, де розгортаються події оповідан-
ня, сприймаються притчею. Цей сюрреалі-
стичний образ-символ настроює замислитись
над філософським питанням: в якій мірі випад-
ковість визначає життєвий шлях людини? Ана-
толій Бочаров наголошує, що ця новела Вал-
тона викликала численні дискусії, а читацька
публіка сприйняла її, наче «камінь, кинутий у
застойну гладь словесного мистецтва тих
років» [1].

У романі-параболі Teekond lőpmatuse teiste
otsa («Подорож по той бік безкінченності»,
1974-76) автор виводить образи монгольського
полководця Чинґізхана та даоського монаха
Чан Чуня, головну увагу зосередивши на темі
безсмертя. Вивчаючи першоджерела та подо-
рожуючи по різних куточках Монголії, Туви, Се-
редньої Азії та Алтаю, письменник приходить
до висновку, що, будучи угро-фіном, він цілком
може зрозуміти монголів XIII століття, адже в
міфологічній картині обох народів, як естонців,
так і монголів, багато спільного [2]. Відтворю-
ючи життєвий шлях Темучжина, що зумів підня-
тися від затравленого юнака до майбутнього
покорителя народів Чинґізхана, автор вислов-
лює думку: «Темучжин… не зміг залишитися у
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своїй земній оболонці й на чолі своєї держави.
Але все ж таки залишився». «Світ монгольсь-
ких діянь, що постає з далини семи віків, змінив-
ся й майже згас… Проте сила знання живе в
монголові й донині, допомагаючи йому у вся-
ких пригодах». Закінчується роман у лірично-
філософському ключі визнанням: «Хто з нас не
бував баранцем-хмаринкою на синьому, синь-
ому небі» [10]. Елементи культурних традицій
Сходу використовуються в романі як засіб ху-
дожньої виразності. Зображені тут події спо-
нукають до переосмислення, набуваючи ме-
тафоричного змісту.

Незвичайний світ образів постає в «страш-
них» казках збірки Pőhjanaela paine («Тиск По-
лярної зірки», 1983). На одному з далеких ост-
ровів серед моря жили пелехаті істоти, що уна-
дились полювати на людей. Вони наводили жах
на мешканців навколишніх селищ. Та одного
разу зустріли чаклуна, що не виказував страху
перед ними. Істоти намагалися вивідати тає-
мницю його могутності, та їх спроби були мар-
ними. Тоді вони покликали чаклуна володарю-
вати над собою. Істоти сумлінно засвоювали
нові звичаї, котрим вчив їх чаклун. Та згодом
вони відчули нездоланну тугу – просили чак-
луна звільнити їх від табу. Чаклун Піртена дав
згоду за однієї умови, що вони більше не по-
люватимуть на людей з його селища. «Істоти
приносили додому цілі лантухи з людьми.
Піртен оглядав їх. Коли між ними були й свої,
то він сварив істот» [9]. У цій казці-міфові на-
бувають авторської інтерпретації архаїчні мо-
тиви пізнання, виживання роду тощо, а також
відображається віра давніх мешканців Півночі
в силу слова та мистецтва. Зустріч з ворожи-
ми створіннями нагадує середньовічну леген-
ду про Святого Франциска та вовка, протибор-
ство Вейнемейнена з Віпуненом (17 пісня Ка-
левали) тощо. Типологічне зіставлення цих па-
ралелей могло б стати темою окремої розвід-
ки. В цій збірці деталі, мотиви фольклору є
відправною точкою для автора у створенні
власної міфології.

Міфологізм – один з найбільш успішних на-
прямків світової літератури двадцятого сто-
ліття. Здебільшого це парафрази міфів, у яких
давні сюжети, історії пристосовуються до умов
сучасної доби [8]. В латиноамериканській літе-
ратурі цей напрямок отримав назву магічно-
го реалізму. Його представниками є Ґабріель
Ґарсія Маркес, Міґуель Анхел Астуріас та інші.
В європейській літературі до цього жанру на-
лежать поетичні переспіви давньогрецьких

міфів Константина Кавафіса. В угорській літе-
ратурі парафразами середньовічних легенд,
сюжетів латинських ґест є вірш Дюли Югаса
Haviboldogasszony («Богородиця Сніжна») та
поезія Ендре Аді Ond vezér unokája («Онук вож-
дя Онд»). Більшість романів Яноша Кодолані,
лірика Іштвана Шинки, прозові твори Арона
Томаші написані на міфологічну тематику чи
використовують архаїчні пласти угорського
фольклору.

У наші дні в літературі уральських народів
пошук архетипу, міфологічне світобачення при-
сутні у творах єремея Айпіна, Ювана Шеста-
лова, Світлани Дінісламової (хантийська та
мансійська літератури), Юрі Велла (ненець-
ка), Володимира Тіміна (комі), Омель Ладі (уд-
муртська), Валентина Колумба (марійська),
Василя Крігіна (мокшанська), Михайла Башні-
на, Ніни Зайцевої (вепська), Тертту Вікстрем,
Армаса Гіірі (фінів-інґерманляндців) тощо.
Серед угорських авторів другої половини ми-
нулого століття та сучасної доби міфологізм
властивий творам Яноша Пілінскі, Шандора
Вереша, Ласло Надя, графа Альберта Ваша,
Шандора Каняді, Анни Йокаї, Шандора Чорі та
інших. Сягаючи своїм корінням доісторичних
часів, міфи, легенди та їх сучасні ремінісценції
є надзвичайно насиченим образним виражен-
ням людського буття. Словами Аттіли Йоже-
фа: «Уява доти блукала за визначенням в не-
визначеності, аж поки не створила міфи. А душа
з вищої необхідності, перевтілившись у натх-
нення, замість неосяжного космічного цілого
створює осяжне мистецьке ціле» [7].

Багатство граней буття відображено у вал-
тонівських поезіях. Збірки Liblikas, ilus ja paks
(«Гарний метелик огрядний» 2003), Tuhat
aastat valgus mind kandnud («Тисяча літ ширяв
я сяйвом», 2008) та інші містять роздуми ав-
тора про етичне кредо людини, національну
ідентичність, кохання тощо. В деяких з них при-
сутня амбівалентність у зображенні особи чи
явищ буття:

Давно то було коли ми мовчали
естонською
тепер он тужимось шептати
й голос не зростає
тому не знаєм
чи не мовчатимемо знов
цією мовою

(Переклад Миколи Антоненка)

Розглядаючи деякі характерні особливості
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поетичної картини світу у творах Арво Валто-
на, ми погоджуємось із думкою Андреса Ланґе-
метса [4], який, зокрема, наголошує: «Оповідь
презентабельного Валтона побудована на па-
радоксі: автор поєднує повсякденне та незвич-
не, типове і виняткове, загальне і одиночне.
Валтон відштовхується від реалізму, це обумов-
лено його освітою, долею, усім різнобічним дос-

відом світу. Друга половина парадоксу –
дивність, гротеск або ж пряма присутність не-
існуючого явно секундарна» (Переклав Іван
Петровцій). Особливістю творчості Валтона є
надзвичайна різноманітність тематики та сти-
льової палітри. Він прекрасно відчуває ре-
альність, у кожній збірці по-новому відкриваєть-
ся багатство його життєвого досвіду.
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ОСВІТНЬО-КУЛЬТУРНИЙ
КАЛЕНДАР

До 95-ліття від дня народження
В.О.Сухомлинського

Баяновська М.Р.

У ретроспективному вимірі доречно на-
гадати, що, зважаючи на визначний вне-

сок В.О. Сухомлинського у вітчизняну і світову
педагогічну науку, Верховна Рада України поста-
новила: оголосити 2003-2004 навчальні роки в
Україні роками Василя Олександровича Сухо-
млинського. Знаменно, що щойно створена ка-
федра методики викладання суспільно-гумані-
тарних дисциплін (1 вересня 2003 р.) Закар-
патського інституту післядипломної педагогічної
освіти розпочала свою науково-педагогічну
діяльність з організації і проведення Всеукраї-
нської науково-практичної конференції «Василь
Олександрович Сухомлинський – педагог, мис-
литель, гуманіст ХХ століття», в роботі якої взя-
ли участь 137 науковців, педагогів-новаторів з
Кіровоградщини, Києва, Львова, Словаччини.
Працювали секції та педагогічні майстерні, в за-
гальноосвітніх навчальних закладах області були
проведені педагогічні читання, круглі столи, ви-
ховні заняття, присвячені життєвому шляху і пе-
дагогічному мистецтву В.О. Сухомлинського.

Сьогодні педагогічну спадщину В.О.Сухом-
линського досліджують А.М. Бойко, І.Д. Бех,
Л.С.Бондар, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, В.Г. Кре-
мень, Н.Г. Ничкало, О.Я. Савченко, І.Г. Слюса-
ренко, О.В. Сухомлинська, В.О. Татенко,
Н.В. Чепелєва та інші.

Група вітчизняних істориків-дослідників –
М.О.Багмет, В.І.Гусєв, Г.Д.Казьмирчук, І.Ф.Курас
відносять В.О.Сухомлинського до провідників
духовності в Україні, відомий український дос-
лідник Л.С.Бондар в одній із своїх наукових ста-
тей назвав В.О.Сухомлинського «гігантом пе-
дагогічної думки». Таке високе визнання нале-
жить педагогові-вченому по праву. Адже йому
властиве високоморальне ставлення до дити-
ни, до освіти, до майбутнього свого народу.

ПРОБЛЕМА  ДУХОВНОГО  РОЗВИТКУ  ОСОБИСТОСТІ
В  ТВОРЧОСТІ  В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО

Василь Олександрович Сухомлинський
(1919-1970 рр.) – педагог, добротворець, зас-
новник гуманістичної, новаторської педагогіки.
Народився в селі Василівці Василівської волості
Олександрійського повіту (нині Онуфріївський
район Кіровоградської обл.). З 1946 року пра-
цював директором Павлиської середньої шко-
ли на Кіровоградщині. Автор багатьох книг з
проблем навчання, трудового і морального
виховання учнів: «Серце віддаю дітям», «На-
родження громадянина», «Павлиська серед-
ня школа», «Сто порад учителеві», «Листи до
сина», «Духовний світ школяра», «Батьківська
педагогіка», «Проблеми виховання розвиненої
особистості» та ін. Загалом його перу нале-
жать 41 монографія, понад 600 наукових ста-
тей, які насичені мудрістю власного досвіду,
новими думками та ідеями. Дослідники-сухо-
млиністи стверджують, що твори В.О. Сухо-
млинського видані 53 мовами світу, загальним
тиражем 15 млн. примірників. Зокрема, книга
«Серце віддаю дітям» перекладена тридцять-
ма мовами світу і витримала 54 видання.

З позицій сьогодення очевидно, що Сухо-
млинський зміг піднятися до рівня світової гу-
маністичної філософської і педагогічної думки.
Відштовхуючись від ідей великих мислителів-
гуманістів минулого і джерел народного вихо-
вання, він сформулював педагогічну концеп-
цію, яка має загальнолюдський характер, спи-
рається на об'єктивні закони і закономірності,
не пов'язані з кон'юнктурою та ідеологічними
догмами, яких вимагав від нього час.

Однією з найважливіших рис творчості
В.О. Сухомлинського була ідея служіння лю-
дям, самовіддача. Його гуманізм ґрунтується
на безумовній цінності людини, повазі до її
індивідуальної свободи і гідності. Треба при-
свячувати своє життя іншим, стверджував він,
дбати про них без розрахунку на похвалу чи
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винагороду, «творити своїми силами щастя і
радість іншим людям», «по-справжньому ви-
магати і водночас по-справжньому поважати».
Глибокі філософські, гуманістично-альтруї-
стичні погляди на життя і дієвість у ньому є
серцевиною концепції гуманістичної педагогі-
ки В.О. Сухомлинського. Гуманістичне вихо-
вання молодої людини, вважав педагог, поля-
гає у спонуканні її до постійної віддачі душев-
них сил конкретній живій істоті – людині, рос-
лині, тварині, в перетворенні турботи про лю-
дину з обтяжливої повинності на найважливі-
шу душевну потребу, у виявленні гуманного
ставлення до людей через конкретні вчинки.

Завдання педагогів – «пізнавати серцем усе,
чим живе, що думає, з чого радіє й чим засму-
чується наш вихованець» [1, т.2, с.424-425].
Багато труднощів можна подолати справж-
ньою людяністю, вірою в дітей, у те, що добро
в них обов’язково переможе». Люди, котрі ма-
ють високий дар бачити в іншій людині хоро-
ше, вірити в неї, підкорюють серця своїх вихо-
ванців [7, т.5, с.114].

Актуальними сьогодні звучать слова вели-
кого педагога: «Гуманність неможлива без чуй-
ності до людини. Любити все людство про-
стіше, ніж одну людину. Допомогти одній лю-
дині важче, ніж заявити: «Я люблю свій народ»
[3, т.4, с.193].

Павлиська середня школа за життя В.О. Сухо-
млинського була справжнім осередком людяності,
гуманізму й добра. Видатний педагог навіть у
назвах книг «Вірте в людину», «Думки про люди-
ну», «Народження громадянина», «Серце віддаю
дітям», та їхніх розділів: «Ставлення до людей і
обов’язок перед ними», «Турбота про людину і
відповідальність за неї зміцнює в дитини почуття
власної гідності», «Щастя – людині», «Виховання
серця», «Без праці немає людяності», «Не мож-
на жити і дня без тривоги за людину», «Щоб лю-
дина бачила себе очима людей», «Ти живеш се-
ред людей, мій сину» - утверджував ідею служін-
ня людині й людяності.

Досвід педагогічної роботи привів В.О. Су-
хомлинського до думки, що «для виховання
благородних почуттів потрібні художні твори,
які б пробуджували в дітей думку про найвищу
цінність світу – людину» [2, т. 3, с.317]. Зраз-
ком таких творів є понад 1300 його коротень-
ких оповідань і казок для дітей і про дітей, що
ввійшли в хрестоматію «Думки про людину».

Культурно-освітній проект з виховання ду-
ховності В.О. Сухомлинського відрізнявся від
існуючих педагогічних підходів самим звернен-

ням до морально-етичної проблематики. На
відміну від тогочасної соціоцентричної вихов-
ної парадигми, де все апріорі закладалося у
зовнішньому, середовищному, В.О. Сухо-
млинський запропонував новий внутрішній
механізм ціннісної регуляції й саморегуляції
дитини, її творчого розвитку, спрямований на
формування усталеної домінанти – духовності.

Аналіз педагогічних напрацювань з цієї про-
блематики засвідчує, що, на жаль, після В.О. Су-
хомлинського й до цього часу у вітчизняній педа-
гогіці немає такого розгорнутого цілісного проек-
ту формування духовного світу дитини, який був
би відповідно інструменталізований, спирався на
вікові, індивідуальні та колективні особливості кож-
ного вікового етапу життя дитини, а також визна-
чав форми, засоби й методи виховної діяльності,
тобто всю системну сукупність поступового сход-
ження дитини до духовності.

Після книги «Духовний світ школяра» у ба-
гатьох наступних своїх працях В.О. Сухо-
млинський все більше приділяв уваги пробле-
матиці формування – духовності, духовної
культури, духовного світу, духовного життя ди-
тини, духовного зростання і підготовки. Це в
той час, коли тогочасна система всіляко об-
межувала його творчість. Педагог відштов-
хується від антропологічних підходів, які син-
тезують українську філософію (кордоцент-
ризм), екзистенціалізм та соціальні реалії з
метою розкриття самобутності людини, гума-
ністичних засад її буття, а також ролі і місця в
системі соціальних зв’язків у суспільстві.

Духовна проблематика, як стверджує
О.В. Сухомлинська, розглядається вченим-пе-
дагогом з позицій гуманістичної філософії, при-
чому філософування носить суто педагогічний,
практичний характер.

У центр виховного процесу В.О. Сухо-
млинський поставив особистість. Основою
його концепції є повага і довіра до дитини, виз-
нання її унікальності та права на власний вибір.
Педагог розумів, що лише одним вивченням
моральних істин не можна розвивати якості
дитини. Тому в системі виховання вміло по-
єднував моральні знання та моральну прак-
тику. Він вважав, що вирішити завдання мо-
рального виховання можна лише тоді, коли в
учнів будуть сформовані елементарні звички
моральної культури, які відображають ставлен-
ня до речей і через речі до людей, що сприяє
створенню уявлень дитини про добро і зло,
честь і безчестя, справедливість і несправед-
ливість, щастя, гідність. Розкрив закономірності
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виховання моральних звичок, серед яких: пе-
реростання звичок у традиції, емоційна оцін-
ка, переживання власних вчинків, взаємовід-
повідність морального принципу і вчинку, до
якого вихователь спонукає вихованця.

Розробляючи систему гуманістичного вихо-
вання, показав велике значення й ефек-
тивність методу створення спеціальних педа-
гогічних ситуацій, виховна суть яких зумовле-
на конкретною практичною діяльністю вихо-
ванця у реальних життєвих умовах, коли не-
обхідно зробити моральний вибір, виявити
власні людські якості.

Проголосивши творення добра дитиною
найважливішою ідеєю своєї педагогічної кон-
цепції, В.О. Сухомлинський багато в чому ви-
передив своїх американських колег, які нині
головним завданням школи вважають залучен-
ня учнів до таких цінностей, як турбота, пова-
га, довіра і відповідальність, у яких вони ба-
чать і цілі, й умови, й методи виховання.

Василь Олександрович Сухомлинський роз-
робив педагогічну технологію ідеї школи само-
реалізації особистості та впровадив її у практи-
ку діяльності Павлиської школи. Головною ме-
тою виховання вважав всебічний розвиток осо-
бистості, якого можна досягти залученням її до
різних видів діяльності, постійним і планомір-
ним формуванням пізнавальних здібностей.
Обстоював необхідність розумового виховання
дитини, потрібного не тільки для праці, а й для
повноцінного духовного життя. Тому слід спо-
нукати дитину до самостійної пізнавальної
діяльності, самоосвіти, формуючи з малих літ
допитливість, прагнення до навчання, яке має
бути, за Сухомлинським, радісною працею.
Його творчі знахідки щодо навчання: «школа під
відкритим небом», уроки мислення на природі,
кімната думки, культ книги, свято казки та інші,
апробовані в практичній діяльності Павлиської
школи, стали надбанням учительства.

Відстоював необхідність естетичного вихо-
вання природою, яку вважав невичерпним дже-
релом дитячої думки, а спостереження в при-
роді –  школою дитячого мислення. Завдання
школи вбачав у тому, щоб почуття прекрасно-
го, краса, створені за багатовікову історію, ста-
ли надбанням кожного людського серця, пере-
творилися на естетичну культуру особистості.
В.О. Сухомлинський у книзі «Серце віддаю
дітям» радив педагогам так керувати процесом
виховання, щоб «дитинство згадувалося в яск-
равих образах: сад у білому вбранні цвітіння,
холодне осіннє небо з журавлиним ключем над

горизонтом… - все це нехай залишить незглад-
ний слід у серці, як краса в роки дитинства, як
пам’ять про найдорожче».

В.О.Сухомлинський, як і К.Д. Ушинський,
вважав найважливішим завданням виховання
вплив на пробудження і розвиток у дітей кра-
щих моральних, інтелектуальних і естетичних
почуттів. На його думку, «…почуття – це кров,
плоть і серце моральної переконаності, прин-
циповості, сили духу; без почуттів моральність
перетворюється на сухі безбарвні слова, що
здатні виховати лицемірів…» [3, т.4, с.155].
Отже, лише через моральні знання можна зро-
зуміти сутність людини, людських відносин,
сенсу та мети життя.

На виховання почуттів дитини окрім знань,
моральних норм, цінностей сильний вплив має
також естетичне виховання. Необхідно зазначи-
ти, що моральні та естетичні почуття тісно
взаємопов’язані. Кожний вияв життєдіяльності лю-
дини має змістовну, ціннісно-смислову, понятій-
ну, моральну й естетичну оцінку. Істина, Добро,
Краса – це загальнолюдські ідеали і цінності, які
знаходяться в органічній єдності, так, як і знання,
і краса повинні служити лише добру, вихованню у
людини людяності, гуманізму. «Краса, - пише пе-
дагог, - могутнє джерело моральної чистоти, ду-
ховного багатства, фізичної досконалості. Найваж-
ливіше завдання естетичного виховання – навчи-
ти дитину бачити в красі навколишнього світу ду-
ховне благородство, доброту, сердечність і на ос-
нові цього утверджувати прекрасне в собі» [5, т.4,
с.369]. У Павлиській школі директор, педагогічний
колектив, учні постійно піклувалися про естетич-
ну обстановку, створювали її своєю працею. «Усе,
що бачить дитина, переступаючи поріг нашої
школи, усе з чим вона тут стикається, - пише
В.О. Сухомлинський, - усе красиве» [6, т.4, с.385].

Виходячи з концепції вирішального значен-
ня виховуючого середовища в моральному
розвитку дитини, вірив у можливість гармонії
колективного й особистого, суспільного та
індивідуального. Виховання гуманізму й людя-
ності, потреби в служінні людям, на його дум-
ку, повинно стати одним із завдань діяльності
школи і вчителя. Розвиваючи гуманістичну
сутність педагогіки А.С. Макаренка, найголов-
нішим принципом життя виховуючого колекти-
ву проголосив розвиток гуманістичних взаємин
між дітьми, створення здорової духовної
спільності разом з повагою до кожної особис-
тості. Найосновніше в колективістському вихо-
ванні вбачав у взаємному духовному збагаченні
дітей, турботі про кожного члена колективу. При
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цьому наголошував: «Доброзичливість, розум-
на доброта – ось що має бути атмосферою
життя дитячого колективу…».

«Школа, - писав Сухомлинський, - це на-
самперед учитель. Особистість учителя – на-
ріжний камінь виховання». До особи вчителя
він ставив підвищені вимоги, вважаючи цю про-
фесію людинознавством. Пріоритетними на-
прямами професійно-педагогічної діяльності
визначав: досконале знання свого предмета;
глибоку любов до нього в поєднанні з любов’ю
до дитини; уміння управляти її розумом і по-
чуттями, спонукати до виявлення благородних
почуттів; виховання в дітях доброти, людя-
ності, сердечності, доброзичливості, готовності
прийти на допомогу, чутливості до всього жи-
вого і красивого; виховання в юнаків благород-
ства, чистоти морально-емоційних взаємин у
сім’ї, ставлення до матері як до найдорожчої
людини, почуття шанобливості перед красою
дівчини; збереження й розвиток в дитини по-
чуття людської гідності, оберігання її від по-
блажливості; систематичне вивчення, дослід-
ження природного, анатомо-фізіологічного ас-
пекту психічних явищ, духовного світу дитини.

З огляду на те, що післядипломна педаго-
гічна освіта концептуально зорієнтована на
реалізацію ціннісно-культурологічної парадиг-
ми, в якій вчитель не просто виконавець, а
творець навчально-виховного процесу, він по-
винен бути добре обізнаним з педагогічними
теоріями, концепціями і напрямами, їх інно-
ваційним розвитком, проявляти нахили до осо-
бистої активності.

З метою успішного втілення ідей В.О. Сухо-
млинського в педагогічну практику в Закарпатсь-
кому інституті післядипломної педагогічної осві-
ти практикується проведення лекцій-діалогів, на
яких для роздумів та обговорення слухачам-кур-
сантам суспільно-гуманітарних та етико-есте-
тичних дисциплін, зокрема, в другій частині лекції
«Методологічні та методичні аспекти особистіс-
но зорієнтованого навчання і виховання» пропо-
нуються наступні запитання і завдання з опо-
рою на педагогічні праці В.О. Сухомлинського:

Варіант 1:
1. Поясніть походження слова «осо-

бистість».
2. Доведіть правильність твердження:
«Кожна особистість є індивідом, проте не

кожний індивід – особистість».
3. Ким народжується людина – індивідом

чи особистістю? Як це довести?
4. Чи можна стверджувати, що дитина –

це особистість?
5. Поспостерігайте за оточуючими вас

людьми – як виявляються в них особистісні вла-
стивості?

6. Що означає поняття «індивіду-
альність»?

7. Як, на вашу думку, взаємопов’язані по-
няття «особистість» та індивідуальність»?

8. У чому виявляється оригінальність
«індивідуальності»?

9. Охарактеризуйте, спираючись на влас-
ний досвід, психолого-індивідуальні особли-
вості особистостей своєї референтної групи.

10. Як Ви думаєте, чи правомірно говори-
ти про міру вияву індивідуальності?

Варіант 2:
1. Чи вмирає особистість зі смертю інди-

віда?
2. Чи можливе безсмертя?
3. Чи можна виміряти особистість?
4. Чи можливе існування індивіда без осо-

бистості й особистості без індивіда?
5. Наведіть приклади ефективної персо-

налізації особистостей з Вашого оточення.
6. Усно опишіть, спираючись на педа-

гогічні праці В.О. Сухомлинського, деякі харак-
теристики, що розкривають поняття «людина».

7. В яких іпостасях може перебувати лю-
дина?

Серед педагогів інтерес до творчості
В.О. Сухомлинського постійно зростає. Вчителі
усвідомлюють ціннісність його здобутків і пе-
дагогічних міркувань для підготовки молоді до
життєвих і суспільних викликів.

Як засвідчує наш професійний досвід, ефек-
тивною формою багатогранного пізнання пе-
дагогічного досвіду В.О. Сухомлинського є про-
ведення семінарських занять, до яких учителі
заздалегідь готуються. В цьому році (в рік
95-річчя від дня народження В.О. Сухомлинсь-
кого) для обговорення на семінарських занят-
тях виносилися наступні питання:

1. Соціально-педагогічний аспект:
- соціально-політичні умови життя і пе-

дагогічної діяльності В.О.Сухомлинського;
- соціокультурна детермінація педагогі-

чної теорії і практики В.О.Сухомлинського;
- відображення особливостей села і

сільської школи в педагогічній творчості
В.О. Сухомлинського.

2. Про особистість педагога:
- основні передумови становлення і фор-

мування особистості педагога;
- інтелектуально-творчий потенціал
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В.О. Сухомлинського та інтелектуально-твор-
чий потенціал педагога ХХІ століття;

- порівняльний аналіз;
- філософсько-світоглядна культура

В.О. Сухомлинського.
3. Педагогічна діяльність:
- єдність педагогічних поглядів В.О. Су-

хомлинського і К.Д. Ушинського;
- єдність і відмінність педагогічних по-

глядів і переконань В.О. Сухомлинського і
А.С. Макаренка;

- В.О. Сухомлинський про єдність на-
вчання і виховання;

- В.О. Сухомлинський про основні супе-
речності виховання школярів у підлітковому віці;

- В.О. Сухомлинський про взаємозв’язок,
взаємозумовленість розвитку в дитини мови і
мислення як необхідної умови формування її
духовності;

- Виховна цінність художньої творчості
В.О. Сухомлинського.

Отже, педагогічна спадщина В.О. Сухо-

млинського, його теоретичний доробок і прак-
тичний досвід у ділянці навчання і виховання є
значним внеском у розвиток вітчизняної і світо-
вої педагогічної науки. Його ім’я, без пере-
більшення, завжди буде стояти поряд із таки-
ми видатними педагогами, як Я.А. Коменсь-
кий, К.Д. Ушинський, А.С. Макаренко. Проте
необхідно зауважити, що неприпустиме без-
думне, механічне копіювання, використання
його педагогічного досвіду та рекомендацій.
Кожен учитель є особистістю із власними пе-
дагогічними поглядами і переконаннями, спе-
цифічним світоглядом, своєрідними професій-
ними здобутками, він працює в інших умовах і
в історично інший час. Треба брати не конк-
ретні факти, прийоми, дії, а розуміти загальні
ідеї, принципи і застосовувати їх, виходячи із
власних здібностей, можливостей, зовнішніх
умов, напрямів суспільного розвитку, соціаль-
ного середовища. В цьому, на наш погляд, і
полягає сутність творчого використання педа-
гогічного досвіду В.О. Сухомлинського.
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У статті розкриваються методологічні
підвалини педагогічної спадщини В.О. Сухо-
млинського. Аналізується доробок вченого у
контексті гуманістичного, культурологічно-
го, аксіологічного, розвивального підходів, які
визначаються у сучасній освіті як методо-
логічні.

ПЕДАГОГІЧНІ  ІДЕЇ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО
В  КОНТЕКСТІ  СУЧАСНИХ  ОСВІТНІХ  ПАРАДИГМ

Євроінтеграційний етап процесу укра-
їнського державотворення вимагає

осмислення, узагальнення, оцінки досвіду
минулого як багатющого джерела ідей для
подолання основних суперечностей сього-
дення. У зв’язку з визнанням гуманістичних
і демократичних, духовних і особистісно-
діяльнісних імперативів зацікавлення викли-
кає педагогічний досвід педагога-гуманіста
В.О. Сухомлинського.

Окрім того, криза моральності, духовності
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людини в умовах утвердження нових ціннос-
тей: суспільних, освітніх, особистісних – вима-
гає переосмислення фундаментальних поло-
жень педагогіки, нових освітніх парадигм, що
відповідають духу нинішнього часу.

Отже, є потреба у новому прочитанні кла-
сика української педагогіки, яким є О.В. Сухо-
млинський. Тим більше, що, як зауважує
В.Г. Кремень, «…одним із головних викликів на-
шого часу є самоідентифікація в широкому й
вузькому розумінні і як наслідок – всезагальне
звернення до різних вимірів далекого й близь-
кого минулого, яке сьогодні постає певним
камертоном пошуку стратегій майбутнього,
чинником самопізнання, складником нашої
ментальності» [1, с. 8].

Пріоритетними принципами розбудови су-
часних педагогічних систем є принцип допов-
нюваності (або компліментарності Н. Бора),
принцип діалогу культур та діалогової взаємодії
(за В. Лутаєм). Аналіз педагогічної спадщини
В.О. Сухомлинського дозволяє стверджувати,
що її наукові засади грунтуються на методо-
логічних принципах, визначених філософією
освіти як основоположні у вирішенні проблем
освіти, навчання, виховання і розвитку особи-
стості.

Сучасні дослідники вивчають різні аспекти
багатогранної педагогічної спадщини В.О. Су-
хомлинського. Проблеми розвитку особистості
знайшли відображення у роботах сучасних дос-
лідників Л.Д. Березівської, О.Я. Савченко,
О.В. Сухомлинської, Т.П. Тоцької; проблеми ак-
сіологічних аспектів виховання особистості роз-
кривають науковці І.Д. Бех, А.С. Бик, Н.П. Дічек,
Н.С. Побірченко, М.І. Сметанський, О.В. Сухо-
млинська, В.М. Хайруліна; культурологічний
вимір педагогічних ідей В.О.Сухомлинського
досліджували А.М. Богуш, О. Білюк, О. Жорно-
ва, В. Кузьменко, О.П. Соцька; гуманістичну
парадигму спадщини вченого досліджували
Р.А. Арцишевський, Л.Ц. Ваховський, В.Г. Кузь,
Т.І. Поніманська, О.В. Проскура.

Спадщина В.О.Сухомлинського різноплано-
ва, багатоаспектна. Вона – джерело натхнен-
ня для вчителів, батьків, студентів і науковців,
особливо тих із них, які починають свою нау-
кову стежину. Аналіз пошуково-реферативних
робіт студентів, аспірантів дозволяє констату-
вати дещо вузьке прочитання класика педаго-
гіки, яке зводиться до твердження: «В.Сухом-
линський – представник гуманістичного напря-
му в педагогіці». Дуже не хотілося б, щоб жива
педагогіка В. Сухомлинського, яка струменить

такою палітрою педагогічних ідей, сприймала-
ся молоддю так однозначно. Саме для цього
варто здійснити системний аналіз педагогічних
ідей вченого у методологічному контексті. Цим
і обумовлена актуальність визначеної нами
проблеми.

Мета дослідження полягає у здійсненні ана-
лізу педагогічних ідей В.О.Сухомлинського в
контексті сучасних освітніх парадигм.

У сучасних науково-педагогічних досліджен-
нях та інноваційній освітній практиці часто
вживаним є поняття «парадигма», що свідчить
про об’єктивацію в ньому важливих як для на-
уковців, так і для вчителів значень. Парадигма
– це методологічний феномен, без якого, оче-
видно, неможливо обійтися ні сучасному дос-
лідникові, ні педагогу-практику, який став на
шлях дослідницької, інноваційної діяльності.

Сутність поняття «парадигмальний підхід»
полягає в тому, що в ньому поєднуються воє-
дино ціннісні орієнтації, теоретичні ідеї і спо-
соби наукової діяльності і тим самим ство-
рюється можливість здійснювати цілісне дос-
лідження, що відрізняється єдністю методо-
логії, теорії та методики.

Не можна не відзначити ще одну обстави-
ну, пов’язану з категорією «парадигмальний
підхід». Вона торкається зміни позиції педаго-
гічної науки стосовно практики. Парадигма гу-
маністичної педагогіки орієнтує вчених не на
розробку нормативних приписів, а на роботу
зі свідомістю педагогів, їх позицією, життєви-
ми і професійно-особистісними смислами, на
допомогу їм в оволодінні загальним методом
проектування і перетворення педагогічної
дійсності.

Слід зазначити, що категорія «підхід» (без
прикметника «парадигмальний») давно вико-
ристовується не тільки в педагогічних дослід-
женнях, але й в освітній практиці. Вона вжи-
вається для позначення практичної орієнтації
педагога на певну сукупність взаємопов’яза-
них понять, ідей і способів педагогічної діяль-
ності. Спектр таких підходів досить широкий:
системний, діяльнісний, розвивальний, синер-
гетичний, культурологічний, гуманістичний, ак-
сіологічний. У сучасній педагогіці виокремлені
підходи відносяться до методологічних.

В.О. Сухомлинський випередив свій час, і
методологічний аналіз його спадщини слугує
яскравим підтвердженням цього.

Педагогічні ідеї В. Сухомлинського вважають-
ся новаторськими. Василь Олександрович роз-
робив і застосував у Павлиській середній школі

ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ88

ДО  95-ЛІТТЯ  ВІД  ДНЯ  НАРОДЖЕННЯ  В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО



такі оригінальні виховні форми, як подорожі до
джерел думки і слова, уроки мислення серед
природи, уроки слова і почуттів, вечори читан-
ня улюблених творів, що були спрямовані на
виховання всебічно розвиненої особистості.

У багатьох працях вчений висловлював
слушні думки щодо розумового, морального,
патріотичного та естетичного виховання шко-
лярів – складових базової культури особис-
тості. Педагог розробив і обґрунтував систему
формування творчої особистості молодшого
школяра, основою якої є гуманістична ідея про
те, що кожна дитина може стати неповторним
творцем матеріальних і духовних цінностей –
це зразок поєднання різних підходів: гумані-
стичного, розвивального, культурологічного.

Безперечно, основою педагогіки В. Сухо-
млинського є гуманізм. Це наскрізна і ключова
ідея. Утвердження гуманістичної парадигми
ґрунтується, насамперед, на положеннях пе-
дагога про гармонію суспільних та індивідуаль-
них потреб у структурі особистості. У того-
часній педагогіці згадане положення зводилось
до того, що особисті інтереси повинні підпо-
рядковуватись потребам колективу, суспіль-
ства. За В. Сухомлинським, кардинально
змінюється співвідношення особистості і ко-
лективу [2]. У роботах «Виховання колективіз-
му у школярів», «Духовний світ школяра», «Роз-
мова з молодим директором школи» він об-
ґрунтував принципи взаємозалежностей осо-
бистості і колективу. На думку педагога, колек-
тив лише тоді позитивно впливає на станов-
лення кожного вихованця, коли сам колектив
має насичене духовне життя та складається з
яскравих особистостей.

Варто розуміти, що філософська доктрина
В. Сухомлинського у співвідношенні осо-
бистість і колектив, суттєво відрізняючись від
педагогічної системи А. Макаренка, одночас-
но з тим суттєво розширює, доповнює її. У цьо-
му вбачається інтуїтивне відчуття В.Сухом-
линським синергетичної природи педагогічних
явищ, а значить, і визнання права на різно-
манітність у способах і формах вирішення пе-
дагогічних ситуацій.

Як відмічає одна із найпослідовніших дослі-
дниць спадщини В. Сухомлинського – його
донька, Ольга Василівна Сухомлинська, у
цілісному вигляді гуманістичні педагогічні ідеї
Сухомлинського можуть бути представлені
такими основоположними позиціями:

- любов до дитини;
- розвиток творчих сил кожної окремої

особистості в умовах колективної співдружності
на основі етико-естетичних цінностей, інте-
ресів, потреб, яка спрямована, зрештою, на
творчу працю;

- культ природи: природа як найважли-
віший засіб виховання почуття прекрасного і
гармонії;

- формування у дітей «культури бажань»
і «культури потреб»;

- розробка демократичних педагогічних
засобів і методів навчання та виховання (по-
вага, заохочення, зосередження на позитивно-
му, моральне покарання);

- звернення до внутрішнього світу дити-
ни, опора на її сили, внутрішні потенції,
підтримка і розвиток того здорового, що є в
кожній особистості;

- розвиток ідеї «радості пізнання», тоб-
то емоційного сприйняття процесу навчання;

- демократизація структури управління
навчально-виховним процесом у школі (психо-
логічний і педагогічний семінари, школа для
батьків тощо) [1, с.19-20].

Отже, гуманістичний контекст спадщини
В. Сухомлинського охоплює не тільки педоцен-
тричні ідеї, але сягає глибин індивідуального,
неповторного, його співвідношення з колектив-
ним. Розгляд співвідношення особистість-ко-
лектив у контексті діалектичної єдності набли-
жає позицію В. Сухомлинського до поглядів
українського історика й політичного діяча Ми-
хайла Грушевського, систематизованих ним у
монографії «Початки громадянства: генетич-
на соціологія» в 1921 р. (Ця праця відкрита
для широкого загалу завдяки філософським
пошукам В.Лутая). В Лутай актуалізує позицію
М.Грушевського: «Все людське життя було
вічною зміною, вічним чергуванням потягів до
колективізму й індивідуалістичної самовдово-
леності (автаркії). … Се чергування мені уяв-
ляється як основа ритму соціальної еволюції»
[3].

Василь Олександрович також вважає, що
«колектив – це не якась маса, а насамперед
духовна організація життя, шлях до якої дуже
складний: від індивідуального внеску кожного
вихованця – до спільного «багатства», від ньо-
го до впливу на індивідуальне духовне багат-
ство – і знову до збільшення особистого вне-
ску в спільний фонд [2]. Екзистенційні глибини
гуманізму В. Сухомлинського наближають його
педагогічний доробок до філософських пошуків
– шляхів вирішення глобальних проблем сучас-
ної освіти.
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Культурологічний вимір педагогічної спад-
щини В.Сухомлинського грунтовно розроб-
ляється і на сьогодні представлений збірни-
ками наукових праць [5, 6].

Варто відмітити, що реалізація культуроло-
гічного підходу в освітній практиці стала підста-
вою для створення моделі культурологічно
особистісно орієнтованого навчання і вихован-
ня, в якій головну увагу зосереджено на роз-
витку в дітей якостей людини культури, педа-
гогічної підтримки процесів культурної іденти-
фікації, творчої самореалізації, духовно-мо-
рального та індивідуально-особистісного са-
морозвитку.

В.О. Сухомлинський, підкреслюючи культу-
рологічну спрямованість виховання, писав:
«Чим менше у людини культури, чим бідніші її
розумові, естетичні інтереси, тим частіше про-
являються інстинкти і дають про себе знати
грубістю» [4, с.48].

Культурологічна парадигма педагогічних
ідей В.О. Сухомлинського розкривається через
реалізацію актуальних завдань виховання.
Насамперед, варто виокремити систему ро-
динно-шкільного виховання, згідно з якою бать-
ки повинні стати активними помічниками вчи-
телів. Цьому сприяло не лише навчання
батьків, а й спільне проведення свят, різнома-
нітних суспільно-корисних справ. Осмислення
взаємозв’язків родини і школи на основі глибо-
кого народного підґрунтя (народні бувальщи-
ни, казки, приказки, легенди, оповіді) сприяло
розкриттю кращих набутків етнічних засад ви-
ховання. За В. Сухомлинським, кожен народ
створює власну систему етнічних цінностей,
яка найповніше відображає його ментальність,
особливості національної свідомості. Ці
цінності народ відтворює і розвиває через мову,
літературу, мистецтво, фольклор, виробничі
стосунки, побут, а також через звичаї і традиції.
У своїх творах педагог доступно, яскраво й
образно показав зразки родинного виховання
дітей та молоді з урахуванням етнічних засад
українського народу.

Культурологічні засади родинно-шкільного
виховання вбачаються нами також у порадах
майбутнім матерям і батькам вивчати історію
свого народу, виховувати шанобливе ставлен-
ня до близьких, оскільки святими, за його пе-
реконанням, є поняття: народ, мати, батько,
син («Як виховати справжню людину»). У «Ли-
стах до сина» й «Листах до дочки» вчений
підтвердив свої переконання і дав конкретні
поради щодо підготовки до родинного життя.

Відкриваючи все нові грані творчості вчено-
го, О.В. Сухомлинська аналізує його художні
мініатюри у культурологічному вимірі [1, с.45-
46]. У зверненні до дитини, як центру педаго-
гічної системи В.Сухомлинського, дослідниця
визначає наступні форми залучення дитини до
культури через художні мініатюри: народна
культура; природа як частина культури;
шкільна культура; сім’я як культура; гендерна
культура.

Отже, прочитання педагогічних ідей В. Су-
хомлинського у контексті культурологічної па-
радигми уможливлює усвідомлення механізмів
(способів, прийомів, засобів формування як
базової культури особистості, так і розвитку на
цій основі культурної «надбудови» – культур-
ної людини. Це, в свою чергу, уможливлює про-
ектування і впровадження в практику вихован-
ня культурологічних технологій становлення
особистості.

Будучи тісно пов’язаними із культурою і ос-
вітою, цінності, як наскрізні імперативи людсь-
кого буття, займають вагоме місце у спадщині
В.Сухомлинського.

Цінності тієї чи іншої культури складають
аксіологічні основи освіти та виховання у даній
культурі. Основним будь-якої освіти є залучен-
ня людини до культурних цінностей науки,
мистецтва, моральності, права та ін.

Окрім того, цінність освіти для держави ви-
мірюється її цінністю для людини. Інваріатив-
ними цінностями сучасної освіти є культура і
людина. Базові складові культури – наука, ми-
стецтво, моральність, релігія, економіка, тех-
ніка, технологія – є аксіологічною основою ос-
віти, яка доповнюється національними і спе-
цифічними цінностями. У центрі цих ціннос-
тей стоїть Людина – найвища цінність, яка ви-
ступає і «як наступник історичної спадщини, і
як творчий початок історії».

Як відмічає Ольга Сухомлинська, аксіологі-
чний контекст педагогіки В.О.Сухомлинського
спирається на народні імперативи й цінності,
на українську етнопедагогіку. В останній пері-
од життя він «вводить її в усі ланки педагогіч-
ного процесу, особливо наголошуючи на зна-
ченні рідної мови, слова, пісні, поезії, казки.
Розширюючи педагогічний простір, він починає
сам створювати для павлиських дітей казки,
оповідання, притчі, які лежать у площині ук-
раїнської ментальності, українського світосп-
рийняття, й широко застосовує їх у навчаль-
но-виховному процесі» [1, с.21].

В етичних цінностях та імперативах, які він
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обстоював у своїй творчості – співпереживан-
ня, співчуття, краса, горе, пам’ять нащадків,
мудрість людської скорботи, любов до батьків,
дідів, вірність і відданість рідним і близьким,
любов до людей, совісність, скромність, пра-
целюбність, вимальовується етика й мораль
українського народу і саме через цю етичну
проблематику він постає глибоко народним,
національним ідеологом і педагогом. Цінності
українського народу він вніс й упровадив у пе-
дагогічний процес, зробив їх здобутком малюків,
дітей, юнаків та дівчат, на їх основі формував
патріотизм, відчуття рідної землі, рідного сло-
ва [1, с.31].

Аналізуючи ціннісний імператив педагогіки
В.О. Сухомлинського, дослідник його педаго-
гічної спадщини А.С. Бик розглядає його в кон-
тексті тих ціннісних пріоритетів освітньої діяль-
ності, які, власне, складають основу сучасно-
го діалогу культур [1, с.210-215]. Актуалізація
змістових ліній ціннісного імперативу педаго-
гіки В.Сухомлинського дозволила виділити
кілька провідних ланцюгів, а саме:

- здоров’я як найвища життєтворча
цінність людини;

- сім’я як особистісна цінність людсько-
го життя;

- родина як особистісно-суспільна
цінність людського життя;

- країна як особистісно-громадянська
цінність суспільного буття, Батьківщина як
особистісно-цивілізаційна цінність людини;

- професіоналізм як особистісно-функ-
ціональна цінність суспільного життя людини.

Отже, аксіологічний вимір педагогіки В. Су-
хомлинського є джерелом ідей для теорії і прак-
тики виховання громадянина, що є дуже акту-
альним особливо зараз, в період трансфор-
мації європейських цінностей.

Ще одна ідея, яка за висловом В.Г.Креме-
ня, «червоною ниткою проходить через тео-
ретичні пошуки і вчительську практику В.О.
Сухомлинського – це ідея розвивального на-
вчання» [1, с.10].

О.Я. Савченко наголошує на унікальності
системи розвитку особистості школяра, яка
функціонувала у Павлиській школі за організа-
ційним і науковим керівництвом В.О. Сухо-
млинського. Унікальність системи полягає в
тому, що вона охоплює всі вікові групи, змістов-
но і методично об’єднує урочну й позаурочну
діяльність, залучає до цього процесу зусилля
самої дитини, кожного вчителя, батьків, різні
види середовища [1, с.97].

Розкриваючи наукові засади цієї системи,
О.Я. Савченко виокремлює такі її базові поло-
ження:

- всебічне, глибоко продумане вивчення
особистості дитини у різних видах діяльності,
у взаємозв’язку класної і позакласної роботи;

- спрямованість діяльності педагогічно-
го колективу на особистісний розвиток і само-
розвиток дитини як складної системи, яка
змінюється під впливом багатьох чинників;

- організація різних видів активної, осо-
бистісно значущої навчальної трудової діяль-
ності дітей (колективної та індивідуальної) в
урочний і позаурочний час;

- збагачення навчальної діяльності яск-
равими позитивними емоціями і почуттями
краси;

- реальний гуманізм усіх видів спілкуван-
ня і співпраці у педагогічному та учнівському
колективах, його спрямованість на утверджен-
ня гідності кожної дитини як члена родини, ко-
лективу класу, школи, суспільства;

- використання праці і природи як дже-
рела особистісного розвитку кожної дитини;

- програма актуальних і перспективних
завдань створення у школі зусиллями дітей,
вчителів, батьків виховального і розвивально-
го середовища;

- цілеспрямована мотивація учнів на
досягнення максимального рівня розвитку
своїх духовних і пізнавальних можливостей;

- пріоритетність моральної і розвиваль-
ної функцій в оцінюванні результатів навчан-
ня кожної дитини.

Психологічним фундаментом розвивальної
системи В. Сухомлинського є глибоке, все-
бічне, доброзичливе і неперервне вивчення
внутрішнього світу дитини, її здібностей, харак-
теру, волі, здоров’я, ставлень до рідних, Бать-
ківщини, природи, товаришів, книги, її мрії, по-
треби, почуття [1, с.99].

Таким чином методологічний аналіз педа-
гогічної спадщини В.О. Сухомлинського умож-
ливлює виокремлення різних методологічних
підходів: гуманістичного, культурологічного,
аксіологічного, розвивального, що свідчить про
синергетичну природу його педагогічної сис-
теми. Саме це і робить її такою живою, акту-
альною, дуже сучасною. Це дозволяє дослід-
никам суттєво поглибити і розширити методо-
логічну складову наукових досліджень з педа-
гогіки. Для педагогів-практиків педагогічна
спадщина Василя Олександровича – цілюще
джерело натхнення і оптимізму, вивірений
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шлях самозростання і саморозвитку складових
педагогічної майстерності.

Перспективи подальших досліджень пов’я-
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зані із аналізом спадщини педагога крізь при-
зму системного, діяльнісного і синергетично-
го підходів.
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Ходанич П.М.

Анотація: У статті розглядаються питання
формування свідомості митця в конкретному
природному середовищі, питання філософії та
психології творчості на прикладі образу рідної
землі у творчості видатного українського
різьбяра В.І.Свиди.

Ключові слова: Свида, різьбярство, образ
рідної землі, філософія і психологія творчості,
художньо-образна система.

Людина пізнає довколишній світ у всьо-
му  його різноманітті, відповідно, фор-

мується як особистість під безпосереднім
впливом того природного середовища, де вона
народилася. Природа дарує людині їжу, обу-
мовлює умови існування, спрямовує її духовні
і фізичні зусилля заради самого виживання у
конкретне русло. Так поступово відбувається
процес пізнання людиною самої природи, а на
її основі з часом вибудовування цілісної худож-
ньо-образної системи. Впродовж багатовіково-
го досвіду сформувався символ рідної землі,
один з найдревніших архетипів, у сфері мис-
тецтва його відносять до категорії вічних.

Духовна і матеріальна культура кожного на-
роду, зазначив ще у середині XVII ст. німецький
філософ С.Пуффендорф, залежить насампе-
ред від природного середовища, в якому йому
випало проживати.

Мета нашої статті полягає в дослідженні ху-
дожнього образу рідної землі-ойкумени через
призму філософії та психології творчості на
прикладі творчого доробку народного худож-
ника України, лауреата Державної премії Украї-
ни ім. Т.Г.Шевченка Василя Івановича Свиди.

Науковими засадами дослідження стали

ХУДОЖНІЙ  ОБРАЗ  РІДНОЇ  ЗЕМЛІ
В  ОБРАЗОТВОРЧОМУ  МИСТЕЦТВІ

(НА  ПРИКЛАДІ  ТВОРЧОСТІ  РІЗЬБЯРА  В.І.СВИДИ)

праці з філософії та психології творчості
К.Г.Юнга, Л.Виготського, Ю.Борева, Л.Сніжко,
В.Романця.

Психологія творчості як наука сформувала-
ся тільки на рубежі ХIХ-ХХ ст. на межі психології,
мистецтвознавства і соціології. Однак питання
психології творчості вже знаходимо в працях
Буало, І.Канта, І.Фіхте, Ф.-В.-Й. Шеллінга,
Г.-В.-Ф. Гегеля, З.Фрейда, О.Шпенглера, у
новітній час їх розглядали К.Г.Юнг, Х. Ортега-і-
Гассет, К.Ясперс та ін. Серед вітчизняних досл-
ідників відомі праці Л. Виготського, Ю. Борева,
В. Романця. Л. Виготський ключовою пробле-
мою дослідження творчості через призму пси-
хології мистецтва бачить «комбінування у тому
чи іншому виді вчення про уяву і почуття» [1].

Природа-ойкумена, як частина природного
середовища, заселеного людьми, є першоос-
новою складних соціокультурних процесів, ма-
теріального виробництва і духовного досвіду
народу, основним фактором формування на-
ціональної ментальності, відповідно прообра-
зом художнього відтворення самої землі. Фе-
номен рідної природи відображається на ха-
рактері національного буття, сприяє розвитку
світосприймання і світорозуміння, формує ха-
рактер і у значній мірі визначає долі людей.
Людина пізнає кольори рідної землі, запахи, зву-
ки, форми і об’єми, приймає дари природи на
смак у вигляді їжі. Пізнання природи відбуваєть-
ся за принципом: від конкретного до естетич-
ного і сакрального: земля-мати, сонце-бог, ліс-
годувальник. Людина мислить себе як частка
природи, водночас залежна від неї. Цей фак-
тор особливо виразно постає в мистецтві.

Всі митці, які ставлять за мету творення на-
ціонального мистецтва, в тій чи іншій мірі при-
в’язані до образу рідної землі.
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Відомі дослідники творчості В.Свиди –
М.Моздир, В.Мартиненко, Г.Островський –
звертають увагу на сталий інтерес різьбяра до
села, того природного середовища, де сфор-
мувалися його первинні уявлення про добро і
зло, де батьки прищеплювали йому любов до
рідної землі. Праці названих вище мистецтвоз-
навців обумовлені специфікою досліджень
радянського періоду – розглядати творчість
митця через призму ідей методу соцреалізму,
тому в центрі їх уваги твори на теми праці,
історії Закарпаття.

В.Свида творив у радянський час, заслуги
митця високо оцінені державою, і, на перший
погляд, його творчість справді відповідає ви-
могам соцреалізму, однак творчість великих
митців не піддається однозначним оцінкам.
Так, на сьогодні ще мало досліджено сталий
інтерес художника до етнокультури Закарпат-
тя, пошук композиційних прийомів, прийоми
психологізації образів, проблему свободи твор-
чості в умовах тоталітарної системи. Дослід-
ження творчої спадщини видатного різьбяра
через призму філософії та психології творчості
дозволяє виявити глибинні засади творчих інте-
ресів і пошуків, зокрема, пов’язані з образом
рідної землі, що і становить новизну нашої
праці.

Універсальність української природи сфор-
мувала українську духовність і матеріальне
життя, сприяла набуттю історичного досвіду
українського народу [2]. Щоб зрозуміти суть ху-
дожнього образу рідної землі у творчості В.Сви-
ди, потрібно насамперед заглянути в його біог-
рафію. Зазначимо, біографічний метод дослід-
ження вважається особливо важливим у сфері
досліджень психології творчості. Л.Виготський
прийшов до висновку, що «письменник, який
створює письмовий продукт своєї творчості,
далеко не індивідуальний творець свого тво-
ру», позаяк процесу творення передує попе-
редній мистецький досвід, традиції, дійсність,
середовище, в якому художнику доводиться
жити [3].

В.Свида народився в багатодітній селянській
родині у 1913 р., це був час Австро-Угорщини на
теренах Закарпаття; якість життя визначалася
кількістю орної землі в господаря, умінням роз-
порядитися нею. Сільська дитина виховувала-
ся в патріархальному дусі, любові до землі-го-
дувальниці, худоби і природи загалом. Освіта
була зорієнтована на виховання сільського гос-
подаря. Дитинство і юність майбутнього митця
припали на нову історичну епоху – Чехословаць-

ку Республіку (1919-1939 рр.). В.Свида закінчує
місцеву початкову школу, сільська дитина, він іде
здобувати фермерський фах у сільськогоспо-
дарську школу у Верхніх Верецьках, але потяг
до різьбярства перемагає. Хлопець подається
на Гуцульщину, де в Ясінянській деревообробній
школі здобуває різьбярський фах. Згодом у
різьбярських майстернях сакрального різьблен-
ня в Ужгороді та Мукачеві вже молодий майстер
пізнає секрети пластичного різьблення, інтерес
до рідної природи проявляється у різьбленні ви-
ноградного листя і грон, колосся, листя дерев,
птахів-духів, сакральних знаків у вигляді чаш,
драбин, ланцюгів, тернових вінців тощо. Однак
виготовлення канонізованих іконостасів, пре-
столів та інших сакральних об’єктів не давали
простору для творчості. У родині художника збе-
рігається невеликий різьблений кіот. Це типове
різьблення, але твір засвідчує високу вправність
молодого різьбяра, професійні підходи до ком-
понування, пластичного вирішення листя виног-
раду, барокових елементів.

Промислова криза 1930-х рр. призвела до
банкрутства різьбярські майстерні. В.Свида
влаштовується працювати у чеському м. Брно.
Власники реставраційної майстерні брати Кот-
рбови були професійними скульпторами. Так
молодий митець опиняється в новому мис-
тецькому середовищі, яке стало для нього
справжньою мистецькою школою. У майстерні
панував дух творчої співпраці, молодому май-
строві довіряють не тільки різьбити за готови-
ми моделями, але запрошують до ліпки в глині,
формування моделей у гіпсі, тут він вчиться
фарбуванню і золотарству.

Автор цієї статті був учнем В. Свиди в Ужго-
родському училищі прикладного мистецтва
(1966-1970 рр.), де Василь Іванович сповіду-
вав принципи педагогіки партнерства, вважав,
що у вихованні майбутніх художників особливу
роль відіграє творчість митця-викладача, тому
викладач мистецького закладу повинен пост-
ійно творчо працювати, виставлятися, бути
прикладом для наслідування. Він радо розпо-
відав про навчання у Брно. Саме у скульпторів
Котрбових вивчав академічний рисунок (відо-
мий портрет Т.Г. Шевченка, 1938 р.), навчився
пластичній ліпці, вчиться різьбити за допомо-
гою копіювальних інструментів, а часом вико-
нує і «на око» складні багатофігурні рельєфи
та круглу пластику на біблійну тематику. В.
Свида упродовж усього творчого життя дотри-
мувався набутих у майстерні академічних
знань з технології виконання скульптури:
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а) ескіз на папері, б) ліпка в глині, в) переве-
дення моделі в теракоту чи відливка в гіпсі,
г) різьблення в дереві з виготовленою модел-
лю за допомогою копіювальних інструментів.
Ще більш важливим з точки зору психології
творчості є набутий досвід композиції: одно-
фігурна пластика, багатофігурна композиція в
рельєфі чи круглій пластиці, декоративно-ор-
наментальні елементи, сакральна пластика
сприяла і набуттю досвіду психологізації ху-
дожнього образу за допомогою пози, жесту,
міміки, символічних предметів, як-от: хрест,
книга, дерево, квіти, виноград, човен, птах
тощо.

Робота в реставраційних майстернях вима-
гала дотримання певних канонів, але і тут
В. Свида намагається утвердити своє, рідне.
Так, на замовлення одного з монастирів він ви-
конує багатофігурну композицію «Поклоніння
волхвів», замовник побачив у волхвах «русинсь-
ких селян» і, відповідно, відмовився від твору
[4]. Таким чином, образ рідної землі постійно
нуртував у творчій уяві художника. Між тим, факт
«русизації» святих свідчить і про обізнаність
В. Свиди з історією сакрального мистецтва, тут
варто згадати досвід іспанця Мурілльо, під
пензлем якого іспанки перетворювалися у Ма-
донн, прикладом були й твори Й. Бокшая з його
«русинізацією» святих, зображенням Ісуса Хри-
ста в оточенні діточок з гірського Ужка.

У червні 1945 р. В. Свида, уже досвідчений
різьбяр, повертається на рідну землю. Закар-
паття на той час ввійшло в УРСР. Радянська
влада послідовно втілює політичну доктрину
однопартійності: оголошуються буржуазними
політичні партії, культурно-освітні й мистецькі
організації часів Чехословаччини та гортіївсь-
кого режиму, їх керівники визнаються «буржу-
азними націоналістами», чимало з них репре-
совано. Релігію нова влада тлумачить як «опі-
ум для народу» (за К. Марксом), греко-като-
лицька церква оголошується поза законом.
Таким чином, набуті В. Свидою за десять років
уміння в галузі сакрального різьбярства вия-
вилися в нових історичних умовах нікому не по-
трібними. Для молодого митця це травма.

Психологія творчості особливу увагу звертає на
вольові здібності митця, його здатність само-
стійно і послідовно досягати успіху, знаходити
власні підходи до позитивного вирішення твор-
чих задумок і здійснення життєвих планів. В. Сви-
да належав до психологічно сильних особистос-
тей, хоча в буденному житті виглядав людиною
доброю, лагідною, поміркованою, не любив по-

пулярних серед творчого бомонду гучних гулянок,
посиденьок, зайвого філософування.

В.Свида чи не єдиний з першої когорти за-
карпатських митців, які вийшли з селянського
середовища –  решта колег по спілці худож-
ників були дітьми учителів, службовців чи свя-
щеників, тобто інтелігентами в другому чи тре-
тьому поколіннях. Між тим, В. Свида ніколи не
цурався свого роду і походження, був люди-
ною свого часу, робітником-майстром і се-
лянським сином, який став свідомим інтеліген-
том, рідне село стало джерелом натхнення
митця, у його дитячій уяві і пам’яті сформу-
вався архетип землі і людини-землероба. Сви-
дівський архетип рідної землі не є однознач-
ним, він формується поступово, хоча, на пер-
ший погляд, художньо-образна система різьбя-
ра сформувалася вже в ранній період його
творчості.

Компартійна ідеологія спрямовує вихованих
на принципах свободи творчості митців у рус-
ло «соцреалізму». Творча невизначеність, не-
розуміння основоположних засад нав’язаного
творчого методу відчутно позначилася на твор-
чості митців з класичною вищою мистецькою
освітою Й.Бокшая, А.Ерделі, Ф.Манайла, І.Га-
рапка.

В. Свида у скрутний повоєнний час проявив
творчу мужність, виконавши у цей складний час
за рисунками Й. Бокшая різьби іконостасу для
церкви в с. Доробратово. Між тим, пересліду-
вання діячів греко-католицької церкви, реп-
ресії, а згодом – вбивство єпископа Т.Ромжі
означає, що продовжити творчу діяльність у
сакральному різьбленні стає неможливим.

В. Свиди змушений виготовляти різьблені
скрині, тарелі та інші предмети вжитку. Відомі
його декоративні тарілки, виконані для облас-
ної виставки у 1947 р. «Гуцулка», «Гуцул». Пер-
сонажі його творів зображені на фоні гір, вони
одягнені в народне вбрання, виготовлене з ко-
нопляного полотна. Так під різцем майстра тво-
риться образ рідної землі.

Закарпаття вважається перлиною України
завдяки різноманітності природи: високі гори,
ліси, полонини, річки, благодатні родючі доли-
ни, низинне Потисся. Унікальність природи
стала одним з вагомих факторів виникнення
закарпатської школи живопису, цю особливість
її становлення відзначив ще перший теоретик
школи О. Ізворін. У пейзажному живописі при-
рода, як правило, є об’єктом захоплення чи
передачі певних психологічних настроїв,
відіграє роль специфічного середовища для
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творення головного художнього образу. Голов-
ним об’єктом зображення в скульптурі висту-
пає людина, рідше – тварина.

В. Свида як митець прив’язаний до рідного
краю, він ставить за мету відобразити всю гаму
своїх почуттів і поглядів на рідну землю, щастя і
горе селянина, минуле і сьогодення. Різьбяр на-
полегливо шукає свою методику трактування ху-
дожнього образу, використовує не тільки засоби
пластичного мистецтва, але запозичує компо-
зиційні прийоми живопису.

Пейзаж як найпростіша форма образу рідної
землі появляється в його барельєфі «Гуцульсь-
ка родина» (1946). Ліс для селянина також году-
вальник, тому постать лісоруба зображено на
тлі ялин, а решта персонажів (мати з дитиною,
дід, баба, діти) – перед хатою. В горельєфі «Оп-
ришки» (1946) головна подія – бій трьох опришків,
відбувається на кам’янистій горі, різьбяр зобра-
жує каміння, повалене дерево, гори вдалині, все
це підсилює емоційність, творять ауру непере-
можності і сили народних месників.

Пейзажний елемент В.Свида активно вво-
дить і в круглу скульптуру, показовим твором
є «Іду в партизани» (1947), де образ землі ви-
ступає у вигляді зораної ріллі, плуга, волів, сіна,
а персонажі одягнені в народний одяг, викона-
ний з конопляного полотна, яке також подару-
вала ця земля. Пейзажна складова вже з пер-
ших повоєнних творів стає своєрідним середо-
вищем улюблених майстром жанрових сюжет-
них сцен. Серед різьб раннього періоду, в яких
особливо виявилося експериментування з еле-
ментом пейзажу, можна віднести, зокрема,
цикл рельєфів «Пори року» (1947), «Лісоруби
Закарпаття підписують Стокгольмську відоз-
ву за мир» (1951).

Якщо для художника-пейзажиста природа –
скоріше об’єкт споглядання, то для В. Свиди
природа, земля – це сфера людської діяль-
ності, джерело радості, достатку, а разом з тим
– і важкої праці, смутку, соціальних конфліктів.
Філософія людини на землі, психологія селя-
нина – основа творчості художника. Твори В.
Свиди – це художньо-образне втілення кращих
рис національної культури українців на найза-
хідніших теренах культури, яка сприяла фор-
муванню національної самоідентичності, як
системи цінностей, норм поведінки, традицій,
обрядів, притаманних українцям Закарпаття,
адже «первісний матеріал творчості народ-
жується у сфері вічно повторюваних людських
скорбот і радостей; він зводиться до наявного
у людській свідомості, яка інтерпретується і

виявляється у своєму поетизованому оформ-
ленні» [5].

Показовою у цьому плані стала велика
станкова композиція «На полонину» (1959),
автор зображує вигін худоби на полонину.
Спіралевидна композиція твору дозволила
зобразити постаті вівчарів, худобу й собак у
природному середовищі: гора, ліс, криниця,
каміння. Все уособлює Карпати, автор розк-
риває суть життя людини у первісній природі,
де важка праця і радість споглядання краси
природи складають єдине ціле. Цей худож-
ньо-стильовий прийом В.Свида успішно реа-
лізує і в наступних творах « Сплав лісу» (1959),
«На полонину» (1959), «Збір яблук» (1966),
«Весільна процесія» (1966), «Вівчарі» (1970),
«Квітка з полонини» (1985). Культура закар-
патського села в широкому розумінні матері-
ального і духовного під різцем митця стає
артефактом.

В. Свида від твору до твору проявляється як
унікальний митець із власним світобаченням,
він вдатний до творчого експерименту, пошуку
нових засобів творення художнього образу.
Різьбяр успішно використовує класичні скульп-
турні засоби, прийоми традиційного народно-
го різьбярства, запозичений досвід малярства
допомагає йому вільно вводити в композиції
різноманітні об’єкти, які дозволяють більш ши-
роко творити образ рідної землі: рілля, дерево,
трава, виноградні лози, берег, гора, ліс, дорога,
каміння, а також архітектурні складові: перелаз,
хата, фабрика, церква, замок тощо. Деталь у
творах В.Свиди промовиста, вона розкриває
смислове значення твору, глибину філософсь-
кого змісту, творить своєрідний підтекст, а ра-
зом з тим відіграє суттєву, часто організуючу,
композиційну роль.

Образ рідної землі виявляється і тоді, коли
безпосередній елемент пейзажу відсутній. В.
Свида – майстер відтворення стану природи
через людську постать. Так, його «Гуцулка з
конем» (1946) – це не тільки впевнена у собі
красуня-горянка, але й образ сонячного літнього
дня, про що свідчить літнє вбрання дівчини,
погляд, спрямований у далину, спокій коня, на
якого спирається молодиця. Таке ж відчуття
наповненого світлом дня бачимо у композиції
«Весною на полонину» (1954), «Збирання яб-
лук» (1966), «А коні воду п’ють» (1969),
«Вівчарі» (1970), «Пастух з буйволом» (1972),
«Моя сім’я» (1973).

Сонячний день відчувається і в композиції
«Ю. Пітра в полі» (1978), де відомий кукуруд-
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зовод зображений на фоні розкішної ниви ку-
курудзи.

У творі «З вечорниць» (1973) В. Свида зоб-
ражує двох молодят в обнімку, але накинутий
на плечі юнака вовняний петек промовисто
каже про прохолодний вечір. Зима, холод яск-
раво послідковується в композиції «В ліс по
дрова» (1974): похнюплені воли важко бредуть
по снігу, двоє селян зігнулися від холоду і вітру
на санях.

Своєрідним досягненням у плані зображен-
ня природи стала жанрова сценка «На ярма-
рок у дощ» (1985). Композиція поділена на дві
групи: попереду під великою парасолею йдуть,
навантажені товаром, дві жінки, а за ними –
накрита величезною хусткою ще одна. Вива-
жений ритм постатей, гладко оброблена по-
верхня парасолі, складки, динаміка постатей,
які ховаються від дощу, створюють відчуття
невлаштованості, а водночас людської цілес-
прямованості, зумовленої необхідністю. Цей
твір засвідчив творчі можливості митця як май-
стра психологічної новели-літератури, де при-
сутній сюжет із селянських буднів і свят.

Досвід зображення рідної землі у найвищій
мірі відбувся у вершинному творі різьбяра «В
сім’ї єдиній» (1978-1982), де. В. Свида розкри-
ває історію рідного краю у п’яти основних го-
рельєфах. Образ рідної землі постає в пейза-
жах гір, села, міста, праці селянина, лісоруба,
долі емігранта, дитинстві і материнстві, бун-
тах, маніфестаціях, зустрічі радянської армії –
в природі та історичних подіях. Атрибутику тво-
ру склали дерева, плуги, сокири, мотики, де-
рев’яні валізи, дитячі іграшки, клунки, прапори
і зброя, а також стріхи сільських хат, фабричні
труби з димами, будинок народної ради в Уж-
городі. Вагоме місце у структурі образів

відіграє одяг, який вказує на соціальний ста-
тус зображуваного, як-от: селян – кептарі,
спідниці, вуйоші, сорочки, гуні, жіночі хустки і
чоловічі капелюхи; робітників – плащі, крават-
ки, піджаки, військових – австрійська, чеська,
радянська уніформа. «В сім’ї єдиній» – це епо-
пея життя закарпатців упродовж останніх
століть. Художній образ рідної землі знайшов
у цьому творі довершену форму, став своєрід-
ним естетичним ідеалом як у творчості В. Сви-
ди, так і для усього українського різьбярства.

Дослідження мистецького спадку В.Свиди
дозволяють нам запропонувати наступну кла-
сифікацію ідеологеми образу рідної землі:
1) елементи пейзажу у вигляді гори, ріки, доро-
ги, дерев і трав; 2) архітектурні мотиви – замки,
сільські хати, міські будинки, ворота тощо;
3) пори року і система господарювання на
землі: сцени оранки, збирання урожаю, випа-
сання худоби, заготовка лісу тощо; 4) анімалі-
стичні мотиви як образ багатства землі: воли,
вівці, кози, коні, буйволи, собаки; 5) етнокуль-
турні особливості, як дари природи у вигляді вов-
няного і конопляного одягу, шкіряного взуття;
6) традиції, звичаї, обряди, які фіксують етно-
культурний феномен українців Закарпаття: уро-
дини, сімейне виховання, весілля; 7) історич-
ний і соціокультурний образ рідної землі: селя-
ни, робітники, митці, опришки, бунти, маніфес-
тації, підписання маніфестів тощо.

Отже, художній образ рідної землі в реалі-
стичному мистецтві – це складне явище, по-
в’язане з особистим життєвим і творчим дос-
відом автора, його життєвою позицією, твор-
чими взаємовпливами, що складають основу
філософії його творчості, позначаються на пси-
хилогічних засадах творення художнього образу
в певний історичний період.
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ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ98

Ходанич М.П.

Анотація: В статті йдеться про парадиг-
му простору в круглій та рельєфній пластиці
на прикладі естетичних пошуків видатного
українського різьбяра В.І. Свиди, аналізують-
ся його здобутки у сфері художньо-образно-
го відтворення простору.

Парадигму розуміють як загальні тен-
денції, напрямки в розвитку думки, ос-

мислення дійсності, що формують певний
філософський період й у вигляді провідних,
домінантних ідей, поглядів, підходів виявля-
ються в різних сферах людської діяльності, зок-
рема культурі та мистецтві. Розглядаючи та-
ким чином мистецькі цінності, ми можемо кра-
ще зрозуміти сутність естетичних, світогляд-
них, соціокультурних поглядів митця, який тво-
рив чи творить у певній історичній епосі, про-
стежити взаємозв’язок його творчості з основ-
ними напрямками, стилями, течіями у мис-
тецтві, дослідити його погляди на суть мис-
тецтва, естетику образу, традиції і новатор-
ство.

Такі дослідження особливо цікаві, коли суб’-
єктом дослідження є непересічна творча осо-
бистість, якій судилося жити і творити у різні
історичні часи, в силу чого її естетичні вподо-
бання, мистецькі ідеали, професійний досвід
зазнавав певного тиску. Тим для нас цікавою є
творчість О. Архипенка чи М. Шагала, - митців,
які відбулися в епоху великих політичних ка-
таклізмів, але зуміли витворити власний есте-
тичний світ. З цього погляду ще мало дослід-
женою залишається творчість творців закар-
патської школи, чиї естетичні погляди та ідеа-
ли формувалися у 1920-1930-х рр. в умовах
свободи творчості, які забезпечувала їм демок-
ратична Чехословаччина. Друга ж частина їх
творчого шляху відбувалася в радянський пе-
ріод, коли вся культура і мистецтво строго рег-
ламентувалося вимогами так званого «соцре-
алізму». До кола таких митців належить і на-
родний художник України, лауреат Державної
премії ім. Т.Г.Шевченка В.І.Свида, новизна на-
шого дослідження полягає в дослідженні його
творчості саме в зазначеному вище руслі.

Предметом дослідження є творча спадщи-

ХУДОЖНЯ  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПРОСТОРУ
В  ТВОРАХ  ВАСИЛЯ  СВИДИ

на цього видатного українського різьбяра, а
об’єктом – парадигма простору у його творах.

У філософії «простір» розуміють як дві фун-
даментальні риси матеріального сущого –  його
протяжність і місце серед інших сущих. «Простір»
постає як середовище, утворене відношенням
речей. Культурологічна традиція (в філософії –
М.Х.) пов’язує розуміння простору і часу з прак-
тичною діяльністю людини (з культурою). Тут
розвиток уявлень про простір і час розглядаєть-
ся в тісному зв’язку з розвитком культури. Так,
уявлення про час у традиційному суспільстві
пов’язують з циклом сільськогосподарських
робіт, простір мислиться в культурних визначен-
нях – наш, упорядкований [1].

Скульптура як вид художньо-образного
відтворення дійсності має обмежені зображу-
вальні можливості, обумовлені замкнутою об’-
ємністю самої пластики, відсутність таких ви-
ражальних засобів, як колір, лінійна перспек-
тива тощо, вимагають особливих підходів у
вирішенні проблем простору, сприйняття
об’єктів зображення. З приводу цього видат-
ний російський естетик Ю. Борєв, аналізуючи
«Пьєту» Мікеланджело, зазначив, що вправний
митець навіть у «скульптурному зображенні
мертвої людини передає прихований рух… в
розпорядженні митця тільки один момент дії,
але він несе у собі печать всього сущого попе-
реднього і наступного» [2].

В.І. Свида належить до тих українських
майстрів різця, які максимально використали
можливості простору в скульптурі.

 Естетичний досвід кожного митця, форму-
вання його естетичних ідеалів – складний про-
цес. З одного боку – це особистісний рівень,
який проявляється у виборі улюблених сфер
людської діяльності, форм, кольорів, які є пе-
редумовою творчого зацікавлення, з іншого -
це професійна освіта, яка, з одного боку, сти-
мулює, умотивовує розвиток особистісних упо-
добань людини, а з іншого, в силу консерва-
тивності самої освіти як упорядкованої систе-
ми передачі знань, притлумлює вільне воле-
виявлення в довільному застосуванні набутих
естетичних вподобань. Так, уроки рисунка,
пластичної анатомії сприяють розвитку про-
фесійних навичок і досвіду зображення людсь-
кої постаті, однак в процесі творчої самореа-
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лізації набуті знання постійно орієнтують ху-
дожника на дотримання «правильних», влас-
не, канонізованих пропорцій зображуваного.
Існує ще одна важлива складова цього проце-
су – це художня взаємодія, позаяк митець тво-
рить у конкретному часі, де художня культура
як цілісність, водночас мистецькі здобутки од-
ного виду мистецтва безперечно впливають
на інший вид. Так поява фотографій, кіно не
могла не вплинути на пошук нової художньо-
образної системи в образотворчому мистецтві.
Той же Ю. Борєв, розглядаючи закономірності
динаміки художнього процесу, писав що «ху-
дожня взаємодія – це різноманітні за значен-
ням, рівнем, родом, характером, типом і ви-
дом впливи одного чи групи художніх явищ на
інше явище чи групу, це взаємозв’язки і відно-
сини між елементами всередині самого мис-
тецтва як системи у розвитку… Художні взає-
модії можуть відбуватися на різних рівнях: на
рівні окремих творів, чи окремих митців, чи ху-
дожніх течій і шкіл» [3].

Естетичні погляди В. Свиди формувалися
під впливом різноманітних за своїм характером
художніх культур. Можемо виділити кілька
етапів формування.

Перший. Селянська дитина, майбутній ми-
тець пізнавав естетичне через досвід власної
родини, рідного лемківського села. Його есте-
тичними орієнтирами та ідеалами були бар-
висті вишивки, просто, але вишукано виготов-
лений з конопляного полотна та вовни одяг,
різьблені сусіки, лади, кросна, ліжка, волячі
ярма, полив’яна кераміка, народна мальова-
на на склі ікона, вершинними ж були різьблен-
ня іконостасу в сільській церкві і розписи на її
стінах. Відомо, що вже хлопчиком він починає
різьбити палиці, кісся, сопілки, наслідуючи
сільських майстрів.

Другий етап. Естетичні уподобання митця
формуються під час навчання у Ясінянській
деревообробній школі, де він здобуває фахові
знання і досвід народного гуцульського
різьбярства, в основі якого плоскорізьби, ор-
намент, досвід декорування площини. Однак
рівень знань і орієнтація майбутніх творчих зу-
силь на виконання меблів, предметів побуту
не вдовольняє В. Свиду. Його приваблює пла-
стичне різьблення, і він влаштовується на ро-
боту в різьбярські майстерні в Ужгороді та
Мукачеві, де митець оволодіває прийомами
рельєфної дерев’яної пластики, різьблячи ка-
пітелі з листям аканта, виноградні лози, листя
і грона на іконостасах, ангелів тощо.

Третій етап. Творча робота в реставраційній
майстерні братів Котрбових у м. Брно. Рестав-
рація і виготовлення рельєфів та круглої скуль-
птури на сакральну тематику вимагали неаби-
яких професійних знань. В. Свида набуває дос-
віду професійного скульптора в ліпці, відливці
моделі в гіпсі, композиції, рисунку, він відвідує
художні виставки не тільки в Брно, але й у Празі,
знайомиться з пластикою готики, вивчає зако-
ни академічного мистецтва. Таким чином ес-
тетичні уявлення і естетичні ідеали молодого
митця зазнають суттєвого впливу, відбуваєть-
ся своєрідна переорієнтація від народного
мистецтва до професійного.

Зазначимо, що вся творчість В. Свиди – це
органічне поєднання етнокультури (одяг зоб-
ражуваних постатей, деталізація, методики
різьблення тощо) і намагання творити за ка-
нонами академічної станкової пластики.

Четвертий етап. Це радянський період твор-
чості різьбяра. Творча реалізація набутого у
попередні роки естетичного досвіду не зовсім
вписується у вимоги привнесеного новою вла-
дою «єдино вірного творчого методу соцреа-
лізму». Народне різьбярство під тиском товар-
ного стандартизованого виробництва меблів і
предметів вжитку занепадає, єдиною нішею за-
лишаються сувенірні вироби. Релігія оголо-
шується «опіумом для народу» і замовлення
на сакральне різьблення припиняються.
В. Свида, як і решта закарпатських митців, зу-
пиняється перед вибором: а) творити за зако-
нами соцреалізму, б) відмовитися від творчості
і перейти в іншу сферу діяльності, в) знайти
компроміс між особистими естетичними впо-
добаннями і вимогами нового часу. Саме ос-
таннє обирають закарпатські митці. Прикла-
дами такого компромісу можемо назвати кар-
тини А. Ерделі «Дівчина з серпом», Й. Бокшая
- «Бокораші», Ф.Манайла «Зустріч на поло-
нині» - всі вони на канонічну в радянському
мистецтві тему праці.

Шукає компромісу і В.І. Свида. Як і його ко-
леги-живописці, він одночасно орієнтується на
етнокультурні традиції закарпатців, звертаєть-
ся до досвіду народного плоскінного різьблен-
ня і естетики станкової рельєфної пластики.
Так появляються з-під його різця різьблені
скрині, прикрашені рельєфами, тарелі. На об-
ласній художній виставці у 1947 р. митець
представив різьблені декоративні тарілки «Гу-
цул» і «Гуцулка». Композицію першого твору
творять два основні колоподібні елементи: в
центральному колі зображено постать гуцу-
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ла-вівчаря, який сидить на горбочку на тлі
шпильчастої полонини і грає на сопілці. З пра-
вого боку –  овечку, яка символізує отару. Об-
рамлює центральну частину колоподібний
рослинний барельєф з дарами закарпатської
землі: яблуками, грушами, виноградом, пше-
ничним колоссям, качанами кукурудзи, квасо-
лею, листям винограду, дуба. Запропонований
різьбярем орнамент нагадує ріг щедрості, який
так полюбляли використовувати скульптори в
сталінські голодні часи.

Аналогічний принцип компонування і атри-
бутика на тарелі «Гуцулка». У центрі - зобра-
ження щасливої матері з дитиною на руках.
Вона дивним чином нагадує Богоматір, але
одягнена у традиційне лемківське вбрання.
Таким чином різьбяр, використовуючи естетич-
ний досвід народного різьбярства і професій-
ної пластики, запропонував свої варіанти теми
праці і материнства.

Ці ж тарілки засвідчили інтерес різьбяра до
просторового зображення, про що свідчить
поєднання в одній площині рельєфів людської
постаті і пейзажного елементу. Зазначимо, що
до аналогічних композиційних прийомів і трак-
тувань митець звертається і в наступні роки.
Так, декоративний таріль «Возз’єднання», ви-
конаний у 1967 р., зображує групу з семи пер-
сонажів, одягнутих у національні строї закар-
патських лемків, гуцулів, угорців, румунів, а
також постаті солдата і партизана, всі вони
звернені до центральної постаті українки, яка
символізує єдність українського народу. Подія
зображена на фоні гір, однак на цей раз
різьбяр відмовляється від зображення рогу до-
статку (сталінська помпезність відійшла в ми-
нуле), а обрамлює центральну частину гу-
цульськими плоскорізьбами і текстом коло-
мийки.

Творчі пошуки різьбяра у повоєнний час зас-
відчують його рішучий мистецький характер.
В.І. Свида відмовляється різьбити типових для
радянської скульптури юнаків і дівчат у робах
з молотами і серпами, звертається до досвіду
народного різьблення, бере за основу етно-
культурні закарпатські традиції, вдягаючи пер-
сонажів у народний одяг, акцентує увагу на
його пластичних характеристиках, крої, вико-
ристовує елементи вишивки. З іншого боку,
майстер використовує набутий досвід акаде-
мічної сакральної пластики, намагається тво-
рити образи персонажів за академічними ви-
могами.

Дослідники творчості різьбяра М. Моздир [4],

В. Мартиненко [5] звертають увагу на викори-
стання ним різноманітних композиційних схем,
зокрема: пірамідальні, діагонального спряму-
вання, спіралеподібні, концентричні, поярусні,
покадрові, двобічні.

Творчий спадок В.І. Свиди дозволяє вияви-
ти пошуки різьбярем власного естетичного іде-
алу, відчуваються постійні спроби митця роз-
ширити зображувальні можливості скульптури
за допомогою не тільки фонових рішень у
рельєфній пластиці, але й у круглій, він вдаєть-
ся до відтворення елементів пейзажу, інтер’є-
ру, насичує композицію різноманітними атри-
бутами і деталізує об’єкти зображення, експе-
риментує в полив’яній скульптурі з кольором.

На ранньому етапі творчості різьбяр звер-
тається до традиційного розміщення об’єкту
круглої пластики - постать на горизонтально-
му подіумі без додаткових композиційних еле-
ментів («Гуцулка з конем», 1946, «Гуцул з со-
кирою», 1947, «Гуцулка з бесагами», 1948, «До
школи», 1949). Цей принцип він успішно вико-
ристовує і в наступні роки («Мати-верховинка»,
1970, «З вечорниць», 1973, «З поля (З мину-
лого)», 1981, «На ярмарок в дощ», 1985).

У пошуках нових просторових рішень
В.І. Свида звертається до камерної скульпту-
ри, зокрема жанрової сценки. Першим знако-
вим твором стала «Мати годує дитину» (1946).
Різьбяр використовує знову горизонтальний
подіум, але образ матері з дитиною на руках
доповнено цілою низкою додаткових об’єктів
зображення: лавка, на ній сидить мати, ослін-
чик, на ньому розміщено її ліву ногу, рушник на
лаві, миска з їжею, котик під лавкою, як символ
хатнього достатку і спокою, крім цього, май-
стер наносить рисунок вишивки на рушнику,
подолі матері і її хустці. Таким чином різьбяр
продемонстрував ілюзію простору сільської
хати. Різьбяр продемонстрував інтерес до пси-
хоголізації образів, глибокі знання естетики
сільського побуту, традиційна тема материн-
ства під його різцем зафіксувала яскраво ви-
ражені етнокультурні традиції Закарпаття. Цей
твір засвідчив не стільки намагання автора
знайти компроміс між власними естетичними
поглядами і вимогами часу, як дуже вдалу спро-
бу віднайти власний естетичний ідеал. І це
йому вдалося.

Показовою у творчості майстра стала ком-
позиція «Іду в партизани» (1947). Набутий в
попередній пластиці досвід психологізації об-
разу і естетики він переносить в нову змістову
площину – соціо-історичну. В.І. Свида вдаєть-
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ся до ускладненої колоподібної композиції.
Традиційний горизонтальний подіум перетво-
рюється під різцем майстра в нерівну зорану
нивку, правдоподібність підсилюють зображен-
ня двох волів, плуга, в’язанка сіна, яку поїда-
ють воли. Таким чином майстер творить
простір поля, де відбувається головна подія –
прощання батька з сином, який вирішив піти в
партизани, емоційність того, що відбувається,
підсилює образ молодшого брата, який дивить-
ся на старшого, як героя, приклад мужності.

Цей твір продемонстрував інтерес різьбя-
ра до просторових вирішень і розкрив його
творчий потенціал скульптора-жанриста, з
іншого боку - започаткував цілу тематичну се-
рію творів на соціоісторичну тематику, форму-
вання його естетичних вподобань. Серед них
досягненням всього українського різьбярства
стали твори

В.І. Свида в постійних творчих пошуках. Ес-
тетика його творів на перший погляд виріз-
няється сталістю, однак коло творчих зацікав-
лень різьбяра постійно розширюється – це по-
бутова, етнокультурна й історична тематика,
жанровий портрет, пошук нових зображуваль-
них можливостей пластики.

Художник починає експерименти з кольоро-
вою майолікою. Відомі жанрові композиції у
цьому матеріалі «Танець-увиванець» (1956),
«Над колискою» (1957), «Танець аркан»
(1962), «Під парасолею» (1962). Однак пізніше
він практично не повертається до пластики в
кольоровій кераміці. Однак експерименти з
пошуком нових просторових вирішень продов-
жуються. У 1954 р. В.І. Свида виконує горельєф
«Опришки». Це оригінальне поєднання рель-
єфу і круглорізьб, голови, частина постатей
трьох опришків плавно переходять з рельєфу
в круглу пластику, що створює ілюзію просто-
ру, підсилює враження барельєфне зображен-
ня гір на тлі основної композиційної групи. Цей
оригінальний прийом художник успішно розви-
ває і в круглій пластиці.

У 1954 р. В.І. Свида експонує на обласній
виставці круглу пластику «Весною на полони-
ну». Цей твір свідчить про нові естетичні по-
шуки й творче експериментування різьбяра.
Він сміливо запозичує композиційний прийом
станкового живопису, творчо розвиває досвід
скульптора-жанриста, зображуючи підйом на
стрімку кам’янисту гору літувальників. Різка діа-
метраль дороги немов розділяє композицію
навпіл, створюючи враження гірського просто-
ру. Угору піднімаються дві молодиці з бесага-

ми, навантажений бербеницями і пастушими
обладунками кінь, завершують композицію
двоє вівчарів, а попереду ватаги – собака. Зго-
дом набутий досвід просторового вирішення
майстер реалізовує у творах «Народні месни-
ки» (1968), «Закарпатці підписують маніфест
про возз’єднання» (1971), «Перед кузнею. Оп-
ришки підковують коней» (1973), «В ліс по дро-
ва» (1974), «Праля на коні» (1981).

Знаковим твором в естетичній практиці
різьбяра стала багатофігурна композиція «На
полонину» (1959). Прийом поєднання рельє-
фного різьблення і круглої пластики у цьому
творі знайшов своє нове застосування, есте-
тичні вподобання різьбяра знаходять тут своє
остаточне вирішення. В.І. Свида запозичує ком-
позиційні прийоми живопису, зокрема лінійну
перспективу, використовуючи спіралеподібну
композиційну схему, вдається до сюжетного
формування художнього образу, творячи в
цілісній пластичній площині окремі жанрові
сценки: вівчар з отарою, воловар з чередою
корів, ватаг, який зустрічає літувальників на вер-
шині полонини, відпочинок по дорозі на поло-
нину. Вражає кількість об’єктів зображення: 6
чоловічих і три жіночі постаті, 23 вівці і кози, 6
корів і телят, 3 собаки, більше 13 дерев, гірська
дорога з валунами і криницею. Загалом ком-
позиція ніби виростає з кореневої основи го-
ріхового дерева, могутні вигини стовбура підси-
люють враження емоційного піднесення. Цей
твір дихає простором, різьбяреві вдалося ство-
рити ілюзію гір, внутрішнього простору лісу,
дороги, гірського плаю. Вся композиція вибу-
дувана в ідеальному для круглої пластики «три-
кутнику», на вершині якого ватаг грає на
трембіті.

Набутий досвіт естетизації простору
В.І. Свида успішно продовжує демонструвати в
багатофігурних композиціях «Весільна проце-
сія» (1966), «Повернення з полонини» (1967),
«Збирання яблук» (1966), триптиху «Шлях до
визволення» (1969), «Вівчарі» 1970), «Герой
соціалістичної праці Ю. Пітра в полі» (1978).

Ще одним засобом творення простору в
жанровій скульптурі різьбяр побачив у архітек-
турі. Він успішно використовує в мистецькій
практиці елементи малі архітектурні формі лан-
дшафтного характеру, як-от: перелази, хвіртки,
різноманітні огорожі, лавиці, сходи. У 1970 рр.
В.І. Свида сміливо вводить в свої композиції
екстер’єри та інтер’єри сільської хати, міської
архітектури. Цікавим твором у цьому напрямку
стала композиція «Кохання. Коли мама сплять»
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(1978). Скульптор, використовуючи колоподіб-
ну композицію, зображує двох закоханих. У
центрі композиції вікно з закоханими в обіймах.
Загалом твір поділено на дві рівнозначні части-
ни, поділені стіною хати. З одного боку зобра-
ження зображено постать юнака на фоні
сільської хати з відчиненими віконницями, вра-
ження простору посилює стріха, дерево стіни,
лавка з відром, ступа. З протилежного боку –
кімната молодиці, яка зіп’явшись колінами на
ліжко, цілується у проймі вікна з нареченим.
Простір хати підсилює ліжко, одяг на ньому,
тарелі на стіні, ложечник з ложками, ослінчик,
прялка, що водночас підкреслюють психологічні
особливості зображуваного, зокрема, працьо-

витість нареченої. Цей же прийом помічаємо в
творах «Моя сім’я» (1977), «Мама не згодні»
(1979), «До молодого. Весілля» (1982-1984).

Таким чином, художньо-образна парадигма
простору в творчій спадщині В.І. Свиди засвід-
чує його естетичні пошуки і формування есте-
тичного ідеалу, вибудуваного на глибинних за-
садах етнокультури, досвіду академічної плас-
тики і творчого використання засобів творення
художнього одразу в живописі. Всі ці творчі на-
бутки у повній мірі видатний художник реалізу-
вав у своєму вершинному творі « В сім’ї єдиній»
(1978-1982 рр.) який у 1982 р. було удостоєно
найвищою національною мистецькою відзна-
кою – Державною премією ім. Т.Г.Шевченка.

Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Причепій Є.М., Черній А.М., Черкаль Л.А. Філософія. - К.: Академвидав, 2007. - С. 276 -

278.
2. Борев Ю.Б. Эстетика. - 3-е изд. - М.: Политиздат, 1981. - С. 282.
3. Борев Ю.Б. Эстетика. - 2-е изд. - М.: Политиздат, 1975. - С. 270-272.
4. Моздир М.І. Українська народна дерев ?яна скульптура. - К.: Наукова думка, 1980.
5. Василь Свида: Скульптура: Альбом. / Авт. вступ. ст. та упоряд. В.В.Мартиненко. - К.:

Мистецтво, 1987.

ОСВІТА  ЗАКАРПАТТЯ102

ДО  100-ЛІТТЯ  ВІД  ДНЯ НАРОДЖЕННЯ  В.І. СВИДИ



ДО  200-ЛІТТЯ  ВІД  ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ Т.Г. ШЕВЧЕНКА

Ребрик Н.Й.

…дух Шевченка стукав на тяжкі двері
Карпат…

                                              Ірина Невицька

За геніально простим висловом Євгена
Маланюка про «шлях до Шевченка», ми

й нині торуємо його – і кінця-краю не видно.
Осягати Шевченків геній буде ще не одне по-
коління. Кожен, хто читав, читає чи читатиме
його твори, знайшов, знаходить чи знайде в них
свою велику правду. І в кожного, певно, зали-
шиться переконливе відчуття невичерпаль-
ності його текстів, дивовижної їх правдивості і
вічної актуальності.

Непересічна життєва доля та велична твор-
ча спадщина Тараса Шевченка стали предме-
том уваги літературних та літературознавчих
кіл Закарпаття, починаючи вже від появи пер-
шого «Кобзаря», і не перестають хвилювати й
захоплювати впродовж уже двох століть
поспіль. Проблема закарпатської літературної
шевченкіани охоплює кілька аспектів: коли і як
творчість Тараса Шевченка потрапляла на За-
карпаття і який вплив мала на маси; у яких за-
карпатоукраїнських виданнях друкувалися
поезії Кобзаря; коли вперше вийшли друком
твори Т. Шевченка на Закарпатті; хто писав про
Шевченка; як сприймала творчість Шевченка
закарпатська критика і под.

Про означену проблему в різний час і при
різних нагодах писали поети Василь Ґренджа-
Донський [1], Іван Колос [2], Іван Ірлявський [3],
Микола Рішко [4], Юрій Керекеш [5], Юрій
Шкробинець [6], Карло Копинець [7], Василь
Вовчок [8], Петро Скунць [9], Софія Малильо
[10], Казимір Гурницький [11], Дмитро Кремінь
[12] та ін.; прозаїк Іван Чендей [13]; драматург
В. О’Коннор-Вілінська [14], публіцисти і літе-
ратурознавці – Ірина Невицька [15], Іван Пань-

ЗАКАРПАТОУКРАЇНСЬКА  ЛІТЕРАТУРНА
ШЕВЧЕНКІАНА:  ОКРЕМІ  АКЦЕНТИ

кевич [16], Степан Росоха [17], Іван Кошан [18],
Павло Лісовий [19], Василь Микитась [20], Іван
Небесник [21], Юрій Качій [22], Лідія Голомб
[23], Надія Ференц [24], Марія Козак [25], Та-
рас Кремінь [26] тощо.

Серед дослідників побутує думка, що пер-
ше видання «Кобзаря» Шевченка на Закар-
патті було відомим ще в ХІХ столітті: у жителів
Перечина Марії та Івана Івановчиків зберігало-
ся перше петербурзьке видання книги, що по-
трапило сюди, ймовірно, через Галичину, а
можливо, через Прагу [25, с. 1-5]. Дослідник
творчості Шевченка І. І. Пінчук зазначав, що «у
1845 році Яків Головацький одержав через
Прагу від Карла Запа нові видання Шевченко-
вих творів – «Гамалію», «Тризну», а на почат-
ку 1846 року – чигиринський «Кобзар» і «Гай-
дамаки». П. Лісовий стверджує, що з ім’ям Шев-
ченка і його творами були знайомі закарпатські
письменники ХІХ століття О. Духнович і О. Пав-
лович. Навіть «Моя остання пісня» О. Духно-
вича [27, с. 74-76] перегукується зі славнозвіс-
ним «Заповітом». Так, Тарас Шевченко про-
сить поховати його над Дніпром, а Олександр
Духнович – «…на Бескиді, в ріднім краї, [...] в
дубраві, під скалами», Шевченко закликає «по-
рвати кайдани» і «вражою, злою кров’ю волю
окропити», а Духнович напучує «дітят-соко-
лят» триматися свого, змагатися на власні
крила, «не брати чуже пір’я», жити з думкою
про краще життя – «на благо вітчизни», а чу-
жини – стерегтися. Зрозуміло, що подібні па-
ралелі занадто відносні, проте вони все-таки
прослідковуються.

Щодо впливу Т. Шевченка (поема «Іван
Підкова», 1839) на поетичні твори Олександ-
ра Павловича, зокрема, у поемі «Дума об ота-
мане Подкове, убитому Польшей во Львове»
(1871), то тут йдеться про ідейно-тематичну
та жанрову подібність: обоє письменників
трактують образ Івана Підкови як національ-
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ного героя, обоє сумують з приводу передчас-
ної і підло зрадженої його смерті, обоє перей-
няті ідеєю всеслов’янської єдності. Крім того,
не вважаємо випадковим і той факт, що у Пав-
ловича, як і в Шевченка, ряд творів називаєть-
ся «думками» або «думами».

З творами Т. Шевченка був також знайомий
закарпатський літератор і публіцист другої
половини ХІХ століття Анатолій Кралицький
(1835-1894). У середині 70-х років на Закар-
патті двічі побував відомий український літе-
ратор і громадський діяч Михайло Драгоманов,
який зустрівся і познайомився з Анатолієм Кра-
лицьким, якому на знак пошани і з метою роз-
повсюдження творів українських письменників
серед закарпатців посилав книги, зокрема
«Кобзар» Шевченка [22, с. 1-5].

Поширювалися твори поета і через періо-
дичні видання, на сторінках яких вони друку-
валися: через ужгородську «Науку», будапеш-
тську «Україну», а пізніше – через часописи
«Наша земля», «Свобода», «Наша школа»,
«Пчілка», «Наш рідний край», «Пробоєм». При-
возили їх книгоноші з Москви, Києва, Петербур-
га. Пісні на слова Кобзаря виконували Руські
національні хори; вони буди друковані у
першій частині пісенника «Пісні підкарпатсь-
ких русинів», що видав Степан Фенцик 1921
року в Празі [28]. Слово Шевченка проникало
за Карпати, розповсюджувалося, намагалось
активізувати культурно-національний рух се-
ред закарпатського населення. Як, власне,
зазначала Ірина Невицька «…дух Шевченка
стукав на тяжкі двері Карпат…» [29, с. 235]. До
прикладу, на сторінках часопису підкарпатсь-
кої молоді «Пробоєм» регулярно – до річниць
від дня народження, смерті та перепоховання
– публікуються статті про Великого Українця,
його вірші, звіти про святкування з різних міст,
містечок і сіл Закарпаття, вірші, присвячені
Т. Шевченку, невеликі просвітницькі п’єси за
мотивами його творів чи біографії, окремі вис-
ловлювання видатних діячів краю про нього
тощо. А, скажімо, у лютневому номері часопи-
су за 1940 рік було опубліковано останню літе-
ратурну дискусію – не вельми приємну – між
Іваном Франком і Михайлом Драгомановим, в
якій, зокрема, йдеться і про сприйняття обо-
ма творчості Тараса Шевченка [30].

Особливо помітну роль у популяризації
творів Шевченка на Закарпатті відіграло Нау-
кове товариство імені Т. Г. Шевченка, дійсни-
ми членами якого були Омелян та Ірина Не-
вицькі. У 1928 році в одній зі своїх статей про

Тараса Шевченка відома закарпатська пись-
менниця і громадсько-політична діячка Ірина
Невицька зазначила: «Тарас Шевченко без-
смертний не лиш як поет в літературі. Для нас
він є все: поет, учитель, герой, мученик. Під
ударами його слів правди рвалися окови не-
волі. Гарячим словом правди обличав і прокли-
нав тиранів, двигав невільників, учив і любив
свою найдорожчу рідну країну» [15, с. 121].

Про надзвичайний вплив творів Т. Шевчен-
ка на простих людей довідуємось зі спогадів
Луки Дем’яна, який в 1909 році за останні крей-
царі купив невеличку бібліотеку зі Львова, де
серед інших книг була і книжечка Шевченка.
«Бувало, читаю мамі про Катерину, – згадує
письменник, – а вона слухає і заставляє: «Сину,
ану ще прочитай про Катерину». Я старався
як можна краще читати і непомітно дивитись
на маму, як вона витирає сльози…» [31, с. 5].

Першим письменником на Закарпатті, який
звернувся до художнього осмислення образу
Т. Г. Шевченка, був Василь Ґренджа-Донський
[32, с. 57-59]. У 1926 році з’явився його вірш
«Пробудився у могилі пророк незабутній», а в
1927 році в другому номері журналу «Наша
земля» вміщено чудову статтю «Тарас Шев-
ченко» та вірш «Могила пророка». Автор ствер-
джує, що відколи підкарпатські українці пізна-
ли «золоті Шевченкові слова», відтоді усвідо-
мили, що поет бореться за «найсвятіші націо-
нальні права» всіх українців, а значить і тих,
що живуть в Карпатах, що він однаково картає
за бездіяльність українську, а в тому числі, і
закарпатську інтелігенцію, «що він є наш» –
син українського народу, а те, про що пише,
близьке і зрозуміле всім закарпатцям.

А над Дніпром широким, тихим
Стоїть гора висока,
На тій горі лежить могила
Великого пророка.

Дрижав престол тюрми народів,
Тряслись московські стіни:
Царі боялися могили
Пророка України.

Народ ходив, горнувсь на скаргу
Щороку до могили,
Царі гармати наставляли
Та не зломили сили!

Народ бродив колючим терном
У крові по коліна,
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Пророк збудивсь, промовив стиха:
«Повстане Україна!»

Сила великого пророка України, за В. Ґрен-
джею-Донським, у тому, що він і після своєї
смерті «запалює народ до боротьби з соціаль-
ним і національним гнітом» [32, с. 58]. Історія,
пов’язана з віршем «Пророкові – Великому Коб-
зареві», взагалі детективна. У березні 1928 року
на одному з мітингів у Перечині Василь Ґренд-
жа-Донський прочитав згадану поезію, за що
був заарештований. Але вірш мав такий резо-
нанс, що ужгородська поліція, перелякана
«закликом до об’єднання всіх братів-українців»
[33, с. 4], заборонила читати вірш на Шевчен-
ковому святі в Ужгороді. У цьому ж часі поезія
була опублікована у третьому номері журналу
«Наша земля» з приміткою: «Прочитання
вірша на Шевченковому святі поліція заборо-
нила, хоч у програмі значився». Твір являє со-
бою ліро-епічний пристрасно-риторичний діа-
лог Шевченка з українським народом, пригноб-
леним російським царатом, поступово діалог
органічно перетворюється в авторські розду-
ми і переноситься на закарпатський ґрунт:
прийшла сумна звістка про смерть пророка,
та його закличні «огненнії слова» «Карпаття
зрозуміло» і готове продовжити велику справу
боротьби за волю:

Поет помер – Кобзар живе!
Кобзар наш житиме навіки,
І він зведе на правий шлях
Всі українські ріки.

Думки пророка рознеслись
І по нашій Україні,
І нам відваги надають
У боротьбі в лихій годині.

І дармо ворог скреже зуби
І хоче розлучити нас,
Ми не підем до власної загуби,
Бо в нас Кобзар. У нас Тарас!

Його огненнії слова
Карпаття зрозуміло.
Він нас веде на смілий шлях,
А ми ступаймо сміло!

Вірш хибує революційно-пафосною ритори-
кою, спрощеною образністю, задовгим обся-
гом, збитим ритмом, проте засвідчує щире
прийняття Шевченкового слова, глибоке розу-

міння його Чину, прагнення стати його по-
слідовником.

Особливе місце в літературі Закарпаття
посідає творчість Спиридона Черкасенка, який
проживав у нашому краї з 1923 року по 1929
рік. Відомо, що в 1920 році у збірці «Твори»,
виданій у Києві-Відні, є драматична картина
«Прометей» [34, с. 59-70], присвячена пам’яті
Тараса Шевченка, та диптих «Світлій пам’яті
генія» [Там само, с. 81-86]. Про пам’ятні Шев-
ченківські вірші знаходимо в різний час на сто-
рінках не тільки закарпатської періодики, до
прикладу «Присяга. На Шевченківські рокови-
ни», «Пам’яті Шевченка» [35, с. 4]. Що ж сто-
сується саме закарпатського періоду життя
Спиридона Черкасенка, то тут слід говорити
про нього як про творця українського поетич-
ного театру, який в одному з кращих ліричних
творів про життя і становлення нашого націо-
нального генія у пєсі «До світла, до волі. Сце-
ни з дитячих літ Т. Г. Шевченка» переспівав усі
відомі історії з життя поета: і про стовпи, що
підпирають небо, і про стосунки в сім’ї з мачу-
хою, батьком і сестрою Катериною, і про пер-
шу любов до Оксаночки, і про п’яного дяка…
Вистава вперше була опублікована в журналі
«Молода Україна» у 1925 році і в цьому ж році
поставлена ужгородськими пластунами [36].
Додаймо до цього, що Спиридон Черкасенко
працював учителем і літературним консуль-
тантом у театрі «Просвіта», був близько знай-
омий з усіма провідними діячами того часу на
Закарпатті, постійним дописувачем багатьох
періодичних видань краю, активно трудився в
закарпатському Пласті, тож його вплив на на-
ціонально-свідоме проукраїнське виховання
підкарпатської молоді незаперечний. Безпе-
речно, під впливом Спиридона Черкасенка, а
особливо під патронатом Євгена Маланюка та
Олега Ольжича, у 30-х роках ХХ століття по-
стали «вівсяним колосом» творчість Іван Ко-
шана-Колоса та творчість Івана Ірлявського –
Голосу Срібної Землі. Так, у поезії «Т. Шевчен-
ку» Іван Колос, віддаючи шану великому на-
родному поету, декларує відданість Шевчен-
ковим ідеалам «Чести, Волі, Слави», запевняє,
що наступає революційний момент боротьби
за волю – і з могил встають нові Залізняки та
Гонти, готується «в похід отаман Гамалія»,
українські діти зростають, «хрещені духом»
Правди, а «ряди борців […] наказу чуйно ждуть
жадні й готові діять»… [2, с. 1]. Суголосно зву-
чить поезія Івана Ірлявського «Шевченко», що
ввійшла до другої збірки «Голос Срібної Землі»
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(1938) [3, с. 34]. Марія Козак, аналізуючи твір,
пише: «Іван Ірлявський називає поета «твор-
цем нових ідей», «Бояном», «Пророком», «вож-
дем палкого покоління». Лаконічно, з допомо-
гою місткого афоризму передана роль Т.Шев-
ченка в історії української нації: «Він воскресив
дух на руїні» [37, с. 124].

Ще в 1921 році о. Августин Волошин ствер-
джував, що Тарас Шевченко – найбільший поет
русинів, творчість якого стала добре знаною і
в Карпатській Україні, яка разом із Буковиною,
Галичиною, Волинню і Поділлям, а також і з
Наддніпрянщиною будуватиме свою державу
і буде в ній господарем. А 15 березня 1939 року
перший президент Карпатської України відкрив
вікопомний сойм словами Кобзаря:

Встане Україна
І розвіє тьму неволі.
Світ правди засвітить
І помоляться на волі
Невольничі діти!… [38, с. 22]

Дещо осібно стоїть одноактівка В. О’Коннор-
Вілінської «На Великдень», написана за моти-
вами однойменної поезії Тараса Шевченка,
явно маючи на меті закликати до християнсь-
кого милосердя саме у час Світлого Воскресі-
ння Христового. П’єса, нагадуючи дітям основ-
ний зміст поезії, ніби є її логічним продовжен-
ням: діти приймають до гурту бавитися і бідну
сирітку Орисю, христосуються з нею, щиро
даруючи їй свої писанки [14].

Літературна закарпатська Шевченкіана
містить чималу кількість різноманітних творів,
у яких автори художнім словом намагаються
оживити добу й образ великого Кобзаря, пе-
редати любов і шану до нього нових поколінь.
Це – Ю. Боршош-Кум’ятський «Незабутня сте-
жина», А. Патрус-Карпатський «Правда і пісня»,
О. Улинець «Красень над Дніпром», В. Лади-
жець «Спогад», В. Вароді «Тарасова неволя»,
Іван Чендей «Ярина», М. Рішко «Ти живеш,
Кобзарю», Ю. Керекеш «Чекаємо Тараса»,
«Клятва Тарасові», Ю. Шкробинець «Кобзар
до Ужгорода йде», В. Вовчок «Брате мій, Та-
расе!..», «Тарасе любий, батьку наш», К. Гур-
ницький «Тарас Шевченко. В останні роки жит-
тя», Софія Малильо «Кобзареві», Петро
Скунць «Земля химер», «Вічна Катерина»,
«Тарасова мати», «Тарас» та ін., Дмитро
Кремінь «Тарасова верба», «Седнів. Липа
Шевченка», «Орська зоря», «Асфальтівка звер-
тає на Седнів» та ін. Кожна поезія написана

при певній нагоді і має свою історію. Так, зраз-
ками літератури соцреалізму є твори Ю. Бор-
шоша-Кум’ятського, А. Патруса-Карпатського,
В. Ладижця, В. Вовчка, С. Малильо (хоч вірші
останніх двох писані за української незалеж-
ності), а публікація в «Літературній Україні»
поезії «Кобзар до Ужгорода йде» зробила Юрія
Шкробинця популярним на час спорудження
пам’ятника Т. Шевченку в Ужгороді, на відкритті
ж самого пам’ятника твір так і не прозвучав –
авторові просто не надали слова; як продов-
ження теми – спорудження пам’ятника Т. Шев-
ченку в Ужгороді – і як «підспів» Ю. Шкробин-
цю з’явилися «плакатні» вірші Юрія Керекеша
«Чекаємо Тараса» і «Клятва Тарасові». Опові-
дання Івана Чендея «Ярина» [13, с. 90-100]
фіксує цікавий момент впливу ідей Кобзаря на
українське населення Закарпаття у переддень
Другої світової війни: син Ілька Митрича Дмит-
ро не витримав національного гніту і втік до
більшовицької Росії – до своїх. Зрозумілі настрої
українського населення Закарпаття бути при-
єднаними до Великої України – тікали на ра-
дянські землі, не знаючи, що їх чекає, свято
вірячи у справедивість радянської влади (за-
ради правди, варто сказати, що втікачів не
було так багато, а з часом ставало все мен-
ше), але й зрозумілий ідейний дискурс твору
І.Чендея. Проте факт, що портрет Тараса Шев-
ченка часто висів у селянських хатах між обра-
зами під вишиваним рушником, обіграний ми-
стецьки вдало, художньо переконливо.

Серйозної розмови потребує творчість ла-
уреатів Національної премії ім. Т. Шевченка
Петра Скунця та Дмитра Кременя.

З поезії «Тарас» Петра Скунця [9, І, с. 143],
написаної у 1963 році, мабуть, уперше в за-
карпатоукраїнській літературі постає «живий»,
«земний» чоловік, життя якого постійно було
на язиці у манірно-бундючних сучасників, май-
же половину якого віддано кріпацтву, третину
з якого забрали тюрми, проте це життя «гені-
єве»: з його відходом народилася Тарасова
вічність – у неї вірить ліричний герой, а влас-
не, – й автор:

Смерть ліпшою не стане від прикрас,
якщо вона і генієва навіть.
А люди кажуть: вічний наш Тарас!
Я теж кажу, і серце не лукавить.
І серце вірить, що Тарас живе,
ішло зі смертю щось від неї дужче,
ішло, мабуть, народження нове,
коли відпало все чуже, минуще…
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Фізична смерть Шевченка звільнила його від
самоти і недуги, від «доблесної розправи» вла-
ди над ним, від можливості солдатського по-
карання «крізь стрій», а водночас зробила на-
родним гнівом і національним болем, без яких
не мислить себе український народ і донині:

…хльосткі міщанські язики
не посмакують долею поета
що їв,

що пив,
і скільки пив,

і з ким,
чи не бував крізь музи хтось іще там;
коли над ним не скиглить самота,
коли недуга не підкосить ноги,
коли поет народним гнівом став,
і вже народ немислимий без нього;
коли не можуть уряд і закон
над ним вчинити доблесну розправу;
коли не може п’яний солдафон
крізь стрій погнати українську славу.

Ідея поезії висловлена в перших чотирьох
рядках: Тараса Шевченка розуміємо настільки,
наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в
ньому; Шевченко жив – як вмів: любив Україну
і мужньо зносив за неї наругу; світ передчасно
«віддав його труні», день не згас, «коли його
не стало», і за це можна і світ, і день прокляс-
ти… Та чи стане від того легше? Навряд. Бо-
ляче і прикро.

Будь проклят світ, що дав його труні,
будь проклят день, коли його не стало…
Не граймо, браття, на сумній струні,
над мужністю ридати не пристало.
Йому один раз жити, як усім…
Та прикро: час дає по сто літ дурням,
а генію – якихось сорок сім…

Боляче і прикро авторові й тоді, коли зво-
дять такий довгоочікуваний пам’ятник Тарасу
Шевченку в Ужгороді на колишній площі Лєніна,
зразу перед «Білим «броньованим» домом»,
щоб Кобзарем «закрити від народу всі двері
вхідні» [9, ІІ, с. 40]. Петро Скунць з надривом,
очевидно, від страшного відчаю і розчаруван-
ня, звертається до пам’ятника як до живого
поета, просить його не стояти на площі, а піти
«за круті перевали», щоб побачити, як нинішні
«сини-чинодрали» глумляться з народу, вис-
лухати людські біди і знайти найдорожче –

правду, і тоді справді люди йтимуть до Тара-
са, «як на прощу»… Скунць залишається
вірним собі: він тонко відчуває момент, добре
розуміє політичну ситуацію і при тому створює
публіцистичні тексти, що не є «одноденками»,
народжуються високомистецькі твори, шедев-
ри української поетичної публіцистики.

Переконливим доказом попередньої тези
звучить поезія «Тарасова мати» (1992) [9, ІІ, с.
71-72]. У ній проглядається українська історія
перших років незалежності, коли «поети пішли
в дипломати», коли чорнобильські вітри і дощі
труїли землю, коли масово ринулися українці
на заробітки за кордон, коли все пропивалося
і продавалося, не залишивши нічого святого
для душі, коли в парламенті «при ситім кориті»
«старий партократ і новий демократ ділять
шкарпетки і портфелі» і под. Образ Тарасової
матері – це образ України, зрадженої і забутої
власними дітьми, такої ж сплюндрованої і зне-
важеної, як і в Шевченка, яка і нині – ніби в до-
розі до Бога, а ніби й – до старшого брата,
люди якої – народжені для пісні, а стали – су-
цільним зойком, у якої немає «сьогодні», а є
тільки «колись»… Але попри все Тарасова
мати живе, бо в любові «до Дніпра» народже-
ний Тарас для спасіння України, як був колись
народжений Марією Ісус Христос для спасіння
людства… Віра, тільки віра врятує Україну.
Саме її утверджує П. Скунць у поезії «Вічна
Катерина» (1991) [9, ІІ, с. 83-84]. Автор малює
вельми непривабливу картину сучасного украї-
нського життя: відсутність справжньої свобо-
ди, неповага до української мови, небувалий
ріст злочинності, корупції, аморальності і хам-
ства, байдужість до національних звичаїв і тра-
дицій… Письменник називає Україну «Вічною
Катериною» – збезчещеною, зрадженою, по-
ганьбленою… Та, як справжній українець, на-
прикінці поезії додає трохи оптимізму:

... А Катерину витягли з-під льоду.
Живою, кажуть. Тільки без душі.
І я молю: «О, Боже, сотвори-но
нову їй душу і вдихни у плоть!»
І я кричу: «Отямся, Катерино! –
тебе вертає синові Господь».

Той оптимізм знаходимо і в «Землі химер»
(1990) [9, ІІ, с. 104-106].

І давно вже її [України] не було б,
коли б раптом, як грім, не потряс
її сон, її душу і лоб
цар свободи – кріпак Тарас.
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І невидима наша зоря,
та, єдина на всесвіт увесь,
невідкрита зоря Кобзаря
нас чекає у всесвіті десь.

Петро Скунць знову в ліричному творі відоб-
ражає багатовікову історію України, роблячи його
епічно-публіцистично-ліричним. Він згадує
ліквідацію Запорізької Січі Катериною ІІ, Валує-
вський циркуляр і Емський указ про заборону
української мови, і жаский голодомор 1933 року,
і репресії Кагановича проти українських ґазд, і
заслання в Сибір та тюрми на Колимі, і страшні
світові війни, і вибух Чорнобиля. Любов і нена-
висть до рідної землі співіснують паралельно і
одночасно: суцільне різке дорікання за втрату
незалежності, – тобто за те, що «під Москвою
загнала коня», і тепер «нема українського дня,
є лише українська ніч»; за рабський дух, – тоб-
то за те, що пускає «царя не лише в голову,
але і в душу»; за холуйство, – тобто за те, що
ми випросили, щоб «сонце і для нас зійшло з
Колими»; за безпам’ятство, – тобто за те, що
забули про «ганьбу всіх людських епох», коли
«мати дитя в божевіллі голодному їсть»… По-
ступово квітучу райську землю «ізгої нації» пе-
ретворили в землю химер. На карті світу і Украї-
ни 1990 рік. Тільки наближаємося до проголо-
шення незалежності. Ще попереду великі надії.
Ще віриться, що «дається в останній раз Украї-
на своїм синам, і Карпати, і Дніпро, й Тарас».
Подібний концепт любові-ненависті знаходимо
у творчості – в першу чергу – самого Тараса
Шевченка, а далі – це ж спостерігаємо у поетів
так званої «празької школи»: Євгена Маланю-
ка, Олекси Стефановича, Олега Ольжича, Оле-
ни Теліги, а також у творчості сучасного украї-
нського поета із Закарпаття Дмитра Кременя.

Очевидно, найглибше «дослідив стосунки»
Дмитра Кременя з Тарасом Шевченком Тарас
Кремінь у статті «Металогічна рецепція по-
статі Тараса Шевченка у творчості Дмитра Кре-
меня» [26, с. 79-82], зауваживши не тільки свя-
те поклоніння перед національним генієм і
щире ним захоплення, а й щоденне осягнення
його творчості, наближення до її розуміння,
вміння жити по-шевченківськи. Це ж зауважив
Іван Дзюба: «…в поетичних збірках Дмитра
Кременя помітна «шевченківська» енергетич-
на зарядженість» [39, с. 3-14]. Справді, вся
художня творчість закарпатця пронизана іде-
ями, духом, прагненнями Шевченка: у поезіях
Тарас – ніби у своєму часі, а ніби – й живе се-
ред нас; ось він солдат на Кос-Аралі, аж тут

уже він – у куфайці зека; ось гайдамаки освя-
чують ножі, а ось уже їх перекували на рала;
ось вздовж по річці Орі «в солдатській шинелі
проходить Тарас», а сьогодні ліричного героя
закріпачує «животіння земне»; тодішні заха-
лявні книжечки поета, а нині – багатотомні й
багатотисячні «видання в позолоті»… Дмитро
Кремінь присвячує Т. Г. Шевченку вірші «Тара-
сова верба», «Седнів. Липа Шевченка», «Орсь-
ка зоря», «Асфальтівка звертає на Седнів», «У
старовинному сувої», «Гадяцький полковник,
а чи з Умані», «Камені Мигії», «Учителю, хто
ми», «Полуденний скін Святого Себастяна»,
«Повість наших літ» та ін.; шевченківськими
мотивами перейняті збірки «Травнева арка»,
«Пектораль», «Елегія троянського вина», «По-
лювання на дикого вепра», «Мовчання волхвів»
тощо; а в Шевченківській промові автора, яку
він виголосив на сторінках книги вибраних
творів, читаємо: «…в моїй поетичній збірці
«Пектораль» – камертон гіркої Тарасової
музи... І я впадаю у відчай безнадії на те-
перішніх «розпуттях велелюдних», і я крізь кри-
вавий туман всепланетарного бойовища про-
зираю зачарований берег України, яка воскрес-
не, бо інакше – жити не варт, писати не варт...»,
бо «Шевченкові діти – «ненарожденні», та на-
роджені, це діти героїв Крут, діти Карпатської
Січі, отже – нащадки й правнуки не прадідів
поганих, рабів і підніжків, бидла й сміття істо-
ричного. Сторозтерзані й сторозп’яті, ми вже
народ у трьох іпостасях поколінь…» [26, с. 82].
У віршах «Мої горизонти», «Дорога», «Кар-
патська рапсодія», «Високі дерева», «Доріг,
тривог, журби, несамовиття», «Майстерня»,
«Лінія життя», «Перевтілення», «Карпатський
етюд», «Я зрозуміти рано встиг», «Я знов у цьо-
му закутку землі», «Скрипка», «Декабрист», «І
тінь трави, що падає у ноги» та ін. Дмитро
Кремінь використовує лише суголосні із лірикою
Тараса Шевченка мотиви «журби, смутку, да-
лекого обрію, рідної землі, України» [26, с. 80].

Чи змінився світ? Можливо. Але залишили-
ся в ньому така ж Правда, Любов, Вірність,
Надія, Віра… Залишилося Слово. Яке на сто-
рожі коло нас поставив Шевченко. У Кременя
поряд з постаттю Тараса Шевченка з’являють-
ся часто верба, липа, акація, дуб… Архетипи-
символи, які примандрували з тих таки Кобза-
ревих віршів, що асоціюються з самою Украї-
ною, якнайкраще засвідчують авторське прий-
няття Шевченка, трактування його як велета
духу, як національного пророка, як альфу і
омегу українського люду.
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ДО  190-ЛІТТЯ  ВІД  ДНЯ
НАРОДЖЕННЯ  Ш.ПЕТЕФІ

Лизанець П.М.

Цього року угорський народ, як і все про-
гресивне людство світу відзначає слав-

ний ювілей – 190-річчя від дня народження ви-
датного поета-революціонера, поета-лірика
Шандора Петивфі1. Він належить до видатні-
ших величин світової літератури. Як поет, що
втілює волелюбний дух і силу угорського на-
роду, Петивфі глибоко національний і в той же
час глибоко інтернаціональний, тому він стоїть
поруч з такими художниками поетичного сло-
ва, як у російській поезії Пушкін і Лермонтов, в
українській – Шевченко, у німецькій Гейне і Гете,
у польській – Міцкевич та деякі інші.

Життєвий шлях Ш. Петивфі був дуже склад-
ним, важким і в той же час прекрасним. Він
прожив усього 26 років, проте своєю видатною
особою наклав відбиток на багато подій історії.
Буревісник, поет і трибун революції зробив так
багато, ніби знав, що йому відпущений неве-
ликий строк, і передчував загибель на полі
бою.

На початку ХІХ ст., тобто в часи Петивфі,
угорський народ страждав від подвійного гніту:
австрійського абсолютизму і феодального ста-
нового устрою. Для трудящих мас національ-
ний гніт поєднувався з соціальним. В аграрній
Угорщині ще повністю збережені були фео-
дально-кріпосницькі порядки. Мільйони
кріпаків і наймитів-землевласників страждали
від непосильного гніту з боку чужих і «своїх»
магнатів, церкви та Габсбургів, гинули від го-
лоду і нелюдського ставлення поміщиків, які
мали цілковите право розпоряджатися життям
своїх селян, продавати їх, наче худобу, чи бити
до смерті. Австрія, налякана французькою
революцією кінця XVIII ст., встановила на бать-
ківщині Петивфі режим кривавого терору. В
1795 році було страчено ватажків руху «угорсь-
ких якобінців» (Мартиновича та інших), які бо-

ЛИЦАР СВОБОДИ
ролися за знищення кріпацтва і національну
республіку. Лютувала німецька цензура.
Угорська мова й угорська література всіляко
переслідувалася. За «порядком» в Угорщині
наглядала імператорська армія. Австрійська
імперія як зразкова «тюрма народів» жорсто-
ко й послідовно придушувала та експлуатува-
ла національні меншини: угорців, італійців,
чехів, словаків, українців, поляків, хорватів, на-
магалась повністю знищити їx історичну пам’-
ять і приректи на духовну смерть.

Досить особливою і своєрідною була і літе-
ратурна обстановка того часу. З творів Дєрдя
Бешенєі (1747-1811) та його однодумців по-
чинається новітня угорська література. Ці
письменники внесли в угорську літературу ідеї
просвітителів. Плеяда нових письменників по-
чинає створювати угорську літературу на на-
багато ширшій основі: вона бореться з шале-
ним намаганням імператора Йосипа ІІ оніме-
чити Угорщину. У змові Мартиновича (1795),
метою якої було встановлення Угорської рес-
публіки, взяли участь чотири видатні угорські
поети, серед них Янош Бочані (1765-1845) та
Ференц Козінці (1759-1831), Бочані перший з
угорських поетів назвав поміщиків «катами
кріпаків». Один з найвидатніших ліриків Угор-
щини того часу Вітийз Мігаль Чоконої помер за
20 років до народження Шандора Петивфі.
Поети Мігаль Верешмарті, Шандор Кішфалуді,
Мігаль Фозекаш, Данієль Бержені, Ференц
Кельчеї, Йожеф Байза, Гергей Цуцор були по-
передниками Петивфі, а частина навіть його
сучасниками. У полі зору деяких з них уже став
і угорський селянин-кріпак, як, наприклад, у
Фозекоша в його поемі «Лудош Моті».

Ось у такій політичній та літературній об-
становці й народився в ніч на 1-ше січня 1823
року в с. Кішкереші на великій угорській рівнині
у слов’янській родині (батько Іштван Петрович
– серб, мати Марія Хруз – словачка) полум’я-

1 Написання прізвища поета в цій статті друкуємо за авторським поданням проф.П.М.Лизанця.
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ний патріот угорського народу, співець угорсь-
кої революції Олександр Петрович, який на
двадцятому році життя приймає літературний
псевдонім Шандор Петивфі.

Батьки Петивфі Іштван Петрович – м’ясник,
мати – колишня служниця прагнули дати своє-
му обдарованому первісткові якнайкращу ос-
віту. Шестирічного Шандора батько відвіз до
м. Кечкемет у школу. Однак через певний час
батько відводить сина в інші, найкращі школи,
щоб розвинути його здібності й талант. Шан-
дор швидко оволодіває латинською, німецькою
мовами, вивчає французьку мову, багато читає,
цікавиться історією рідного краю. Вже тоді
майбутній поет виказував неабияку силу волі,
пристрасний і водночас твердий характер.
Однак батько Петивфі розорився і не міг
здійснити свого наміру – дати якнайкращу ос-
віту синові. Талановитий Шандор, опинившись
у такому важкому матеріальному становищі,
не схотів терпіти принизливого ставлення до
себе з боку заможних школярів. Шістнадцяти-
річним юнаком він покидає школу і намагаєть-
ся стати актором у Пештському «Національ-
ному театрі», пристрасть до сцени давно во-
лодіє уявою підлітка. Але батько силоміць за-
бирає його з театру. Тоді гордий і незалежний
хлопець вирішує обрати самостійний шлях
життя. Починаються «роки мандрувань» мо-
лодого Петивфі, роки тяжких випробувань і
виховання мужності. Невлаштований, без даху
над головою, він веде типове життя інтеліген-
тного пролетаря.

Врешті-решт, у молодого поета не виста-
чило терпіння і він добровільно йде в солдати.

З гіркою іронією говорить поет про жорсто-
ку паличну муштру, яка панує в армії.

Каторжні порядки тодішньої австро-угорсь-
кої apмії були не під силу юнакові. Він захворів
на туберкульоз, а потім на тиф і в зв’язку з цим
дістав звільнення від солдатчини. Петивфі зно-
ву повертається до школи, спить на соломі,
голодує. Інші учні знущаються з його злиднів,
учителі ставляться до нього зневажливо. Тоді,
остаточно залишивши школу, Петивфі пішки,
хворий, без грошей вирушає в мандри по рідній
країні. Він блукає з театральною трупою, хоче
стати вчителем, але його женуть звідусіль як
бродягу-голодранця. Голодне безпритульне
життя тривало кілька років. Ці роки якраз і ста-
ли періодом формування його суспільного
світогляду. Саме в цей час Петивфі по-справ-
жньому познайомився з нужденним життям
угорського селянства, побачив шибениці на

міських майданах, гостро відчув соціальну й
національну кривду, навчився любити Угорщи-
ну народну й ненавидіти Угорщину панів. У цей
час, як відзначає дослідниця творчості Петивфі
Т. Якимович, починається розквіт його на диво
інтенсивної поетичної діяльності, яка тривала
всього 6 років, тобто до кінця життя поета. У
1842 році, коли поет ще блукав битими шля-
хами своєї нещасливої батьківщини, вийшли
друком перші його віpші, які швидко зробили
його ім’я відомим, його віршами зацікавився
один з провідних тогочасних угорських літера-
торів, видатний поет Мігаль Виришморті.
М. Виришморті відчув незвичайну силу талан-
ту молодого лірика. Більше того, як розповіда-
ють сучасники, Виришморті, мовчки заслухав-
ши вірші юного Петивфі, cказав: «Ви справжній
лірик, якого будь-коли мала Угорщина».

У літературних салонах, серед манірних
літераторів, Петивфі почуває себе чужим.
Страшенно змарнілий після голодної зими, він
похмуро відповідає на вишукану, поблажливу
мову тодішніх поетичних творів. Поет-побор-
ник угорського народу, угорського слова, міг
стерпіти все, але не цю поблажливість. Хто ж
такі ці люди?

Мовчіть, мовчіть, облудні лжепророки,
Немає правди в ваших словесах:
Поезія давно вже не вітальня,
Де сходяться для виспрених розмов
Пикаті, набундючені обранці!
Поезія – просторий світлий храм,
Залитий сонцем і завжди відкритий
Для кожного, хто в нім молитись хоче,
Храм, у який дозволено вступати
У личаках і навіть босоніж...
(«Поезія», переклад Л.Первомайського)

Петивфі дуже швидко, керуючись своїми
політичними та естетичними переконаннями,
відкинув усе, що вважав чужим угорській на-
родній поезії. У листі до Яноша Ороня від 4
лютого 1847 року він писав: «Хоч би що там
говорили, а справжня поезія – це поезія на-
родна. Її й треба зробити панівною. Якщо на-
род пануватиме в поезії, він наблизиться і до
панування в політиці, а в цьому завдання на-
шого століття; здійснити його – мета кожної
благородної душі, якій несила бачити, як
страждають мільйони заради того, щоб кілька
тисяч могли ніжитися і насолоджуватися жит-
тям. У небо – народ, у пекло – аристократію!».

Друзі й недруги Петивфі дуже скоро змогли
переконатися, що перед ними нове, досі не
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бачене в мистецькому житті країни явище. Тво-
ри Петивфі вражали своєю повною незалеж
ністю від іноземних впливів, що пустили таке
глибоке коріння в поневоленій Угорщині, вик-
лючною національною самобутністю мови і
тематики, незвичною дня тодішньої угорської
літератури щирістю й безпосередністю лірич-
ного почуття. Сам Петивфі вважав щирість
невід’ємною ознакою справжнього мистецтва.
Ліричний голос Петивфі – це голос його полу-
м’яного серця і непідкупного громадянського
сумління, щирість для нього – синонім чесності
й сміливості в оцінці реальної дійсності та в її
художньому відтворенні.

У лютому 1844 року Петивфі із зошитом
віршів знову іде в Пешт. Дебреценські студен-
ти влаштували йому проводи, хором проспіва-
ли його пісню, дали торбу з хлібиною і шмат-
ком сала, пастуший посох, щоб мандрівника
не загризли бродячі пси, у кишеню поклали 20
крайцарів. Або продам вірші, або помру з го-
лоду... Принаймні настане край моїм страждан-
ням», –  писав Петивфі.

Улітку 1844 року Петивфі починає працю-
вати в редакції ліберального «Пештського жур-
налу мод» («Pesti Divatlap»). Однак уже на-
прикінці того ж таки року Петивфі залишає цю
роботу, прагнучи повної моральної незалеж-
ності. На той час Петивфі особливо швидко
еволюціонує в бік революційно-демократично-
го світогляду. Навколо нього гуртуються чис-
ленні однодумці, товариші по боротьбі проти
австрійського деспотизму і свого дворянства.
Петивфі і його друзі не бажали «вічно латати
зношені постоли батьківщини» – вони мріяли
про нову, демократичну Угорщину, де не буде
ні старих привілеїв, ні віденських колонізаторів.
Свої погляди прогресивно налаштована мо-
лодь викладає на сторінках часопису «Карти-
ни життя» («Életképek»).

У 1844 році, за дуже короткий час, Петивфі
дістав народнe визнання і піднявся на таку
височінь, якої не досягав жоден угорський поет
до нього. «Кометою злетів він на небо, – пише
про Петивфі відомий угорський романіст Мор
Йокої, – і, досягнувши зеніту, залишився там, у
вишині, не зник, не скотився. І нині сяє так
само, як тоді... Петивфі був цільною людиною
і цільним поетом...»

Реакціонери, недруги поета не могли при-
миритися з тим, що авторитет Петивфі серед
народу дуже великий. Вони розпочали проти
нього цькування і нещадну війну. Закидали
поетові, що йому не властиві честь, патріотизм,

благородство душі, самовідданість, тобто як-
раз те, що було для цієї людини найдорожче.
Реакції належала більша частина угорської
преси, і Петивфі дуже гостро відчув це на собі.
Він поїхав до села, щоб обміркувати все, що
сталося. Так народилися маленькі афорис-
тичні вірші циклу «Хмари». Проте Петивфі
швидко знайшов вихід і звільнився від того на-
строю, в якому вони були написані: то була
боротьба.

8 вересня 1847 року Петивфі одружується
з Юлією Сендреї. Молода дружина надихала
поета у його творчості і в житті. Про це пише
сам Петивфі у своєму щоденнику: «... Моя ко-
хана, відважна натхненниця, завжди підба-
дьорує мене, іде попереду моїх думок і планів,
як високо піднесений прапор – попереду армії.
Ми радимось: що робити? Цілком ясно було
одне: треба діяти. І завтра ж! Післязавтра,
можливо, вже буде пізно».

І ось настає 1848 рік – так звана «весна на-
родів», рік буржуазно-демократичних рево-
люцій, у полум’ї яких знищено не одну грамо-
ту з дворянськими привілеями. У березні 1848
року Петивфі і його найближчі друзі фактично
очолили виступ пештських громадян проти
реакційного режиму. Безперечно, то був один
з найбільш високих злетів угорської революції,
як відзначає В.Скуратовський. Проте у своєму
ентузіазмі «молодь березня» (як тоді назива-
ли Петивфі і його однодумців) не відразу по-
мітила, що поступово основною силою подій
стають дворяни-ліберали, які намагалися за-
гальмувати революційний поступ, знизити бун-
тівничу активність мас. Невдовзі революційна
напруга в країні спадає. Петивфі зазнає пораз-
ки на виборах до Національних зборів. На жаль,
він і його друзі внаслідок інтриг реформістсь-
ких кіл повільно, але невпинно усуваються з
авансцени. І все ж поет не складає зброї, він
вступає до війська.

Капітан Шандор Петивфі їде у Трансиль-
ванську армію. Тепер він б’ється проти ворога
не лише пером, а й шаблею. Командуючий
Трансильванською армією – славетний
польський революціонер Юзеф Бем – уподо-
бав поета за його відданість революційній
справі, за щирість і енергію.

Влітку 1849 року Петивфі (тепер уже майор)
супроводжує командуючого на лінії фронту між
Фегийредьгазом і Шегешваром. Невдовзі там
почалася остання битва війська Бема з воро-
гами угорської свободи. 31 липня 1849 року
великий поет вважається загиблим в одному з
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боїв під Шегешваром. До останньої секунди
життя він виконував свій обов’язок солдата-
патріота.

Народ довгий час не міг повірити у смерть,
свого сина – улюбленця, свого захисника і
співця. Протягом довгих десятиліть народжу-
валися усе нові й нові легенди про те, що Пе-
тивфі живий. То його бачили в самій Угорщині,
як він переховується від переслідувань ворогів,
то зустрічали на чужині, на далекому засланні,
на каторзі. Мільйони угорців вірили в його по-
рятунок, чекали на його повернення.

Для народу Угорщини Петивфі справді ніко-
ли на вмирав. Те, в чому була його слава, ве-
лич, боротьба і подвиг, – його поезія – безсмер-
тне. Творіння поета пережили свого творця, у
них він знайшов вічну молодість і життя.

Варто нагадати, що 11 липня 1847 року
Шандор Петивфі побував на Закарпатті, яке
входило тоді до складу Угорщини. Поет
відвідав Ужгород, Мукачево, Берегово, Бада-
лово, знайомився з життям та побутом насе-
лення. Під враженням побаченого він написав
нові твори «У Мукачівському замку» і «У полу-
дневу спеку». На площі Возз’єднання в Ужго-
роді, на будинку колишньої середньої школи
№ 8 можна побачити меморіальну дошку, вста-
новлену в 1911 році: «На цій площі стояв трак-
тир «Чорний орел», у якому в ніч з 11 на 12
липня 1847 року зупинився Шандор Петивфі».

Шандор Петивфі прожив лише 26 років. А
скільки б ще нових творів з’явилося з-під пера
неперевершеного майстра слова! Одначе й
того, що поет написав за неповних десять років
письменницької діяльності, вистачило для
справжньої революції в угорській літературі,
для щонайглибших зрушень не лише в мис-
тецькій, а й у політичній свідомості нації, авст-
рійська та угорська реакція боялася Петивфі,
його творів. Про це свідчить і така подробиця:
у 1918 році, під час революції, в таємному
архіві Австрії знайшли список найнебезпечні-
ших ворогів австрійської монархії, у цьому по-
чесному списку на першому місці стояв Карл
Маркс, а на третьому – Шандор Петивфі.

Вірші Петивфі дореволюційного періоду
надзвичайно різноманітні в жанровому і навіть
у стильовому відношенні. Проте всіх їх прони-
зує глибокий патріотизм, любов поета до своєї
батьківщини, до поневоленого народу. Патрі-
отизм – то його стихія, поза якою він не уяв-
ляв свого існування:

Я серцем і душею твій,
Мій рідний краю!

Лише тобі належу я,
Тебе кохаю!
Моя душа – величний храм.
Та коли треба,
Віддам і душу я свою
Заради тебе.
(«Патріотична пісня», переклад Л.Перво-

майського)

Патріотизм Петивфі не був національно
обмеженим. Поет мріяв про «світову свободу»,
про повстання всіх народів землі проти своїх
тиранів, співчував пригнобленим трудящим –
не угорцям. Петивфі тепло писав про поляків,
словаків, виступав за емансипацію євреїв, вітав
у палких строфах визвольний рух італійського
народу, був вірним поклонником французьких
якобінців.

Любов до батьківщини для поета – це на-
самперед ненависть до її ворогів і низький уклін
людині праці. У Петивфі нема неконкретних
патріотичних декларацій. Громадянська ліри-
ка поета – це добре продумана програма дій
на користь рішучої, справді справедливої пе-
ребудови суспільства.

Петивфі, як і Шевченко, глибоко народний
поет. Поруч самого автора героями його віршів
стають численні представники угорського про-
столюду, близькі поетові своєю долею, думка-
ми, почуттями й надіями на майбутнє. Впер-
ше в історії національної літератури найширші
читацькі маси Угорщини знайшли в Петивфі
відображення з великою силою правди і щи-
рим поетичним натхненням картини життя,
праці, побуту, радощів і страждань трудового
народу. Тут серед простих людей своєї бать-
ківщини поет-плебей побачив людську красу,
силу й гідність, моральне здоров’я та історич-
ну надію нації. Таких героїв у простолюду зна-
ходимо у його творах: «Молодий наймит»,
«Бурлака», «Гортобадська шинкарка», «В сте-
пу родився я», «Солдат», «Травою – сироти-
ною ковилу звуть» та багато інших. Серед пер-
сонажів поезій Петивфі не раз зустрічаємо й
вільнолюбних розбійників-бетярів з угорської
пусти, які мстили багатим за бідняцьке лихо
(«Конокрадська», «Зилд Морці» та інші).

Про ступінь близькості поета до народного
світосприймання дає також уявлення написа-
на ним у 1844 році чарівна поема-казка «Ви-
тязь Янош». Її герой – безрідний пастух Йончі
Кукурудза, мужній, непідкупний багатир, що
зрештою перемагає ворогів – за задумом ав-
тора мав втілювати невичерпні сили знедоле-
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ної маси.
Петивфі ненавидить всіх ворогів народу.

Поет висміює «героїв балачок», які, крім роз-
мов, пальцем не ворухнуть заради народу.
Поет закликає до справді патріотичних дій:

Діяти, діяти! Слів уже досить!
Кличе до діла вас кожна хвилина!
Надто вже довго в даремнім чеканні
Дивиться в очі вам батьківщина.
(«Героям балачок», переклад Л.Первомай-

ского)

Поетове викриття псевдопатріотизму, його
палкі заклики до конкретних дій на користь
вітчизні мали широкий відгук і, безумовно, спри-
яли мобілізації передових сил, їх готовності до
політичної і збройної боротьби за демократич-
не оновлення Угорщини.

Петивфі виніс жорстокий і водночас спра-
ведливий вирок лжедрузям угорської свободи.
Гостро критикував консервативне дворянство,
яке вважало себе чи не «сіллю нації». Твіp
«Угорський дворянин» належить до найкращих
у тогочасній європейській демократичній літе-
ратурі віршів-памфлетів, спрямованих проти
дворянства, безнадійно скомпрометованого
історією:

Меч мій предківський кривавий
На стіні висить іржавий,
Та блищить, не сяє він,
Я угорський дворянин!
Все життя своє святкую
І щасливо ледарюю,
Хай працює селянин!
Я угорський дворянин!
Батьківщиною своєю
Не турбуюсь – бог із нею,
Промине біда годин,
Я угорський дворянин!
(«Угорський дворянин», переклад Ю. Шкро-

бинця)

Поет гнівно виступає також проти феодаль-
ної державності, монархічного деспотизму,
проти королівської влади:

Tі королі сидять собі на троні
Урівень з небом і його зірками
І думають у вишині принадній,
Що з ласки божої керують нами.
Ви помиляєтесь у власній славі
Ви не пани вже, а ляльки трухляві.
Геть з тронів, королі! З голів корони
Мерщій скидайте, телепні ледачі!

І не баріться, не жартуйте з нами
Бо зіб’ємо їх разом з головами.
(«Проти королів», переклад Л. Первомайс-

кого)

Цей вірш засвідчив високу громадянську
зрілість молодого поета, який всупереч споді-
ванням та ілюзіям багатьох співвітчизників, не
просто рішуче відмовився від будь-якого співро-
бітництва з імператором-колонізатором, а й
затаврував монархічний принцип влади.

У скрутну для вітчизни хвилину і пером і
мечем він служить революції. Ранком 15 бе-
резня 1848 року, в «день народження» угорсь-
кої революції, демократична молодь Пешта,
захопивши найбільшу друкарню столиці, опуб-
лікувала тільки-но виспівану «Національну
пісню» Петивфі, в якій поет закликав народ
вступати в революційну боротьбу і скинути з
себе рабські пута:

Встань, мадяре! Зве країна!
Вирішальна тут година!
Жити вільно чи рабами
Ось питання перед нами.
Богом праведним угорців
Клянемось,
Клянемось – рабами більше
Не звемось!
(«Національна пісня», переклад Ю.Шкро-

бинця)
 «Національна пісня» Петивфі, як і деякі інші

його твори, стала найпопулярнішим гімном,
марсельєзою угорської революції. Багато
творів Петивфі 1848-1849 рр. являють собою
своєрідні поетичні прокламації, що захоплюва-
ли слухачів своїм пристрасним піднесенням і
образною переконливістю.

Поезія Петивфі відгукувалася на всі найго-
ловніші події угорської революції, відповідала
на її найпекучіші проблеми. Разом з бойовими
піснями Петивфі («В бою», «Життя або
смерть» та інші) по всій країні розповсюджу-
валися також його різні поетичні памфлети.

Поет закликає народ до селянської війни:

Киньмо житла свої вбогі, бідаки,
Візьмем вила і сокири, і кийки!
Нас мільйони! То ж до бою всі ураз!
Доля нам уже послала помсти час
Вічно ви пили, панове, кров рабів,
Нині вашою напоїмо ми псів,
Помстимось на вас за безліч наших бід,
Наші пси закусять вами на обід
(«Магнати», переклад В.Коротича)
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У ці бурхливі роки на сторінках творів Пе-
тивфі з’вляються нові образи людей із наро-
ду – героїчні образи учасників революції. Ше-
девром світової революційної поезії може вва-
жатися «Старий прапороносець» Петивфі, де
тепле людське почуття – гордість поета за
свого старого батька, що став у ряди рево-
люційних повстанців, поєднується з широки-
ми філософсько-історичними узагальнення-
ми:

Б’ється багатій не за вітчизну
За своє багатство... До загину
Тільки бідний любить батьківщину
(«Старий прапороносець», переклад Л.Пер-

вомайського)

Солдат свободи й революції, він завжди
дивився на художнє слово як на засіб служити
батьківщині і народу, як на зброю у визвольній
боротьбі. І зовсім близько до славнозвісних
рядків Маяковського, написаних на три чверті
століття пізніше, звучать такі слова Петивфі:

І я стою на полі бою
З бійцями визнаними вряд.
Мої пісні – в бою, і кожний
Рядок мій – бойовий солдат
(«Обідрані герої», переклад Л.Первомайсь-

кого)

Про високий революційний пафос тогочас-
ної поезії Петивфі свідчить його поема «Апос-
тол», створена влітку 1848 року. Герой її
Сільвестр – борець проти несправедливості
– образ, позначений певною автобіографічні-
стю. Поема оспівує безперервну діяльність на
користь знедолених і скривджених, подолання
різноманітних бар’єрів, які експлуататорське
суспільство розставляє на шляху борців за
щастя людства. У розповідь раз у раз вриваєть-
ся ліричний струмінь революційної пристрас-
ності автора, його, за теперішньою терміно-
логією, відкритої тенденційності, партійності,
відданості ідеї визволення трудового люду з
тенет злиднів і безправ’я, «Апостол», як відзна-
чає Ю.Шкробинець, – це художня конденса-
ція всього життєвого досвіду Шандора Петивфі,
чиї революційно-демократичні переконання
виникли, розвивались і достигали на ґрунті ре-
альної дійсності, власної бідацької долі поета,
який сам вийшов із народних низів, зазнав го-
лод і холод, знущання і пиху привілейованих,
гіркоту невдач і тимчасові зневіри, та кінець
кінцем залишився вірний оспіваному червоно-

му прапорові всесвітньої свободи.
У своїх переконаннях та ідеалах Петивфі, як

і його герой, не вийшов за межі революційного
демократизму, це було зумовлено епохою,
обмеженістю завдань угорської буржуазної
революції, нерозумінням багатьох об’єктивних
законів розвитку суспільства і його перебудо-
ви на засадах рівності, справедливості і бра-
терства між людьми.

Геніальність Шандора Петивфі в тому й
полягає, що, попри все це, він зумів піднятися
духом на таку височінь віри в людину і її щас-
тя, звідки видно на століття вперед, зумів ство-
рити образ факелу, що освітлював шлях у прий-
дешнє, надавав сили і снаги багатьом поколі-
нням революціонерів.

Петивфі, як і Шевченко, Пушкін, Міцкевич жив
одним життям з своїм народом, вболівав за
його інтереси, як за свої власні, мріяв про кра-
ще майбутнє, не відокремлюючи своєї особи-
стої долі від загальнонародної.

Українському читачеві Шандор Петивфі
особливо близький саме тому, що в його житті
й поезії він знаходить багато спільного з жит-
тям і творчістю Тараса Шевченка, на що впер-
ше вказав А. Луначарський. Іноді схожість ду-
шевних поривань двох поетів, їх настроїв і на-
самперед ідей, що знайшли своє втілення у
віршах, написаних майже одночасно, просто
вражає.

Обох поетів лякає обивательське животін-
ня, обидва готові взяти участь у великій битві
за волю, за краще майбутнє людей – «світ
підпалити», щоб «кожний народ, якому набрид-
ло рабство, встав на боротьбу».

Неважко знайти спільні ідеї та навіть тек-
стуально близькі рядки або строфи і в інших
творах Шевченка та Петивфі, як, наприклад:
«Царі» і «На шибеницю королів», «Минають
дні» і «Одна думка мене тривожить», «Молит-
ва» і «До королів», «Чого мені тяжко, чого мені
нудно...», «Пісня» та багато інших.

Відомо, що поети не знали один про одно-
го, отже, про впливи або запозичення не може
бути й мови. Головне, що споріднює великих
поетів, це послідовна й безстрашна рево-
люційність, демократизм і гуманізм, народність
у справжньому розумінні цього слова. Обидва
поети сповідували ідеї революційного гумані-
зму, вони безмежно вірили в невичерпні сили
людського розуму, в те, що сонце правди й волі
розжене лиховісні хмари визиску, національної
ворожнечі й людство житиме «в сім’ї вольній,
новій».
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Шевченко й Петивфі люблять свій отчий
край великою і щирою любов’ю синів-патріотів.
Вони пишаються красою й щедрістю рідної
землі, славними сторінками історії батьківщи-
ни. Поети прагнуть збудити своїми патріотич-
ними творами народ, спонукати його до актив-
ної боротьби в ім’я вітчизни, за її визволення.
Ось чому поезії Петивфі були такими близьки-
ми і зрозумілими для українського читача, а
твори великого українського кобзаря – угорсь-
ким трудівникам.

Серед перших, відомих нині українських пе-
рекладачів поезії Петивфі, слід назвати імена
таких визначних українських письменників, як
Осипа Маковея (1892), Василя Щурата (1895),
поета-революціонера Павла Грабовського
(1897). З кінця ХІХ – початку ХХ ст. Петивфі по-
пуляризували й закарпатці Іван Рабар, Іван
Сільвай (Уриїл Метеор), О.С. Келій та інші. У
30-40 роках ХХ ст. декотрі твори Петивфі пере-
клали або переспівували закарпатські літера-
тори Федір Потушняк, Андрій Карабелеш, Ми-
хайло Попович, Омелян Білецький, Йосип
Архій, Юрій Качій та ін.

Широким руслом братерського єднання по-
пливла творчість Шандора Петивфі на Україну
в другій половині ХХ ст. У справі донесення ідей-
но-художнього багатства творів витязя угорсь-
кої поезії до українського читача багато зробив

український поет Леонід Первомайський. Зна-
менно, що до цього спонукав його давній щи-
рий друг українських літераторів, легендарний
генерал Лукач (Мате Залка).

Твори Петивфі українською мовою перекла-
дали також Б. Чигиринець, поет Володимир
Сосюра та інші. Втішно, що багато зробив у
справі перекладів і популяризації творів Пе-
тивфі на Україні наш земляк, член Спілки пись-
менників України Юрій Шкробинець.

Творчість Петивфі стала близькою і для чи-
тачів усіх колишніх радянських республік. Його
твори перекладають відомі поети Грузії – Гри-
гор Абашидзе, Азербайджану – Зейнал Халіл,
Естонії – Еллен Нийт, Вірменії – Георг Барху-
дарян, Олександр Катур’ян, Левон Атабак’ян,
Гарчйа Говганесян, Парйур Мікаелян та бага-
то інших.

Так, у дорозі до різних народів світу продов-
жує свою ходу Шандор Петивфі, захоплюючи
нові й нові покоління людей своїм революцій-
ним гуманізмом, чуттям патріотизму.

Шандор Петивфі завжди залишається з на-
родом Угорщини, і в своїй гуманістичній полу-
м’яній творчості, і в своєму життєвому подвигу
він беззавітно служив народу, боротьбі за його
краще майбутнє. Водночас своєю творчістю він
належить усьому прогресивному людству, здо-
буваючи пошану і любов нових і нових поколінь.
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