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STRESZCZENIE. W artykule opisano lingwodydaktyczny potencj ał twórczości Mychajła 
Kociubynskiego. Wyróżniono utwory pisarza, które, zdaniem autora artykułu, należy 
uwzględnić w nauczaniu języka ukraińskiego studentów obcokrajowców. Wskazano poten
cjalny rozwój poziomu kompetencji komunikacyjnej cudzoziemców, jak również aktualność 
wyboru utworów. Opisano strategie adaptacji, a także system zadań do tekstów artystycznych 
skierowanych do studentów zagranicznych.

LINGUODIDACTIC POTENTIAL OF THE WORKS 
BY MYHAILO KOTSUBYNSKIY

HANNA SHVETS
Taras Shevchenko Kyiv National University, Institute of Philology, Kyiv — Ukraine

ABSTRACT. The article considers the linguodidactic potential of Myhailo Kotsubyn- 
skiy’s creativity. It is highlighted that the writer’s works are advisable to use in teaching 
Ukrainian as a foreign language. The author analyses their relevance and potential for the 
development of reading skills and communicative competence of foreigners. The paper out
lines the adaptation strategy and the system of exercises to literary texts for foreign students.

Використання TBopiß художньо! лНератури в навчанш мови (як шоземно!, 
так i радио!) — один i3 актуальних напрядив лшгводидактичних дослЕ 
джень. Сучасна методична наука пропонуе pi3Hi Bapianra вивчення ху- 

дожнього тексту: фшолопчний анал1з (Б. Бобильов та im), лшгвктичний ана- 
л1з, чи лппшстичне тлумачення (М. Горелпсова, Л. HoeiKOB та im), стшпстич- 
ний aнaлiз (Ю. Бельчиков, Г. Васильева, К. Рогова та im), лшгвокрашознав- 
чий анал1з (Л. Жирнова, Н. Кутбша, G. Ростова та im), стшйстику декодування 
(I. Арнольд та im), штерпретацпо тексту (Т. Аронова, В. Кухаренко та im), ме
тодику штерпретацшного типу з позищй герменевтичного н 1дходу (О. Василье
ва та ш.), когштивну модель читання художньо! лИератури (Н. Kyлiбiнa та ш.). 
У метод и ni викладання i но зе мних мов грунтовно дocлiджeнo pi3Hi аспекта про- 
блеми використання художнього тексту в навчанш мови: складання корпусу 
художнього текстового матер1алу для мовного вишу (Л. Смелякова); вщбц) й 
адаптащя художнього тексту для читання студентами-фшологами тдготовчо-
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го факультету (Т. Печерица); художнш текст як матер i ал для розвитку моноло- 
пчного мовлення (Е. Вшьяллон), читацько! компетентно cri (Т. Вдовша, Л. Жу- 
равльова, М. Зшов’ева), комушкативно-мовленневих навичок (G. Матрон), на- 
вчання дискусп (Н. Топтипна) тощо. Украшсью науковщ анал1зують л1нгвокра- 
шознавчий потен pi ал окремих TBOpiß художньо! лПератури та особливосп ро
бота з текстами певних жанр i в (казки, nicHi) в шоземнш аудиторп, окреслюють 
методику розвитку читацько! компетентно cri шокомушканЛв, обгрунтовують 
систему завдань до художшх тексттв тощо (див. розвщки А. Будшк, В. Федчик, 
М. Слюово!, С. Ермоленко, 3. Мацюк, I. Процик, Г. Швець, С. Шевченко та ш.). 
Матер i алом доспджень стають переважно конкретш художш твори укра'шсько! 
л i тератур и (роман Л. Костенко Маруся Чурай, новела Ю. Яновського Дитин- 
ство, роман Р. 1ваничука Мальви, новела Гр. Тютюнника Зав ’язь тощо), у той 
час як л i нгводидактични й потен ni ал творчост! певного письменника загалом 
та його ефективне використання (а вщтак, i створення вщповщних навчально- 
методичних матер1ал1в) — ще практично не вивчений аспект проблеми мюця 
художньо го тексту в систем! навчання украшсько! мови як шоземно! (така ро
бота лише розпочата — стосовно оповщань та притч В. Сухомлинського1). 
Отож мета пропоновано! розвщки — виокремити серед TBOpiß М. Коцюбин- 
ського ri, яю дощльно використовувати в навчанн! мови i ноземних студент!в, та 
обгрунтувати ïx л! нгводидактачний потенц!ал.

Огляд 3ÖipoK i3 художн!ми текстами для читач!в-шофошв св!дчить про 
обмежене використання TBopiß М. Коцюбинського в практиц! викладання 
украшсько! як шоземно!. Так, у поЛбнику М. CnicoBOÏ Коментоване читан- 
ня художшх meopie умщ ено казки письменника Про двох цапшв, Двг кгзочка 
та Десять робтшикш  i3 завданнями на розвиток лексико-граматичних та 
мовленневих ум!нь i навичок2 3. Автори навчального поЛбника Читаемо 
укратсъкою пропонують художн!й текст за оповвданням М. Коцюбинсько
го Маленький гртшик3 (за Л. Журавльовою та М. Зшов’евою, „навчальний 
художшй текст — це методично опрацьований, вщповщно до мовленнево! 
та комушкативно! компетенщй студент!в, орипнал л!тературного твору”4). 
В антологи текст!в для читання з украшсько! мови В. Василенка знаходимо 
лише кшька пейзажних уривюв i3 TBopiß М. Коцюбинського5. Зазначимо, що 
nepnii два пос!бники адресован! там, „хто перший р!к вивчае украшську мову 
як нерщну, або шоземну, незалежно в!д обрано! спещальност!”6. Для тако
го контингенту, на думку багатьох дослщниюв, бшын щкавими й доступними 
е твори сучасних автор!в, а не класиюв. Так, украшський л!нгводидакт В. Фед
чик стверджуе: „Пщ час в!дбору художшх TBopiß для початкового етапу 
дощльно вщдавати перевагу сучаснш украшсьюй л!тератур!. Мова TBopiß су
часних украшських письменниюв, пор!вняно з мовою класично! лПератури, 
зрозум!л!ша !ноземним студентам... Освоения актуальних крашознавчих знань,

1 Г. Д. Швець,  Використання художшх meopie В. О. Сухомлинсъкого в  н а в ч а н т  укра- 
ÏHCbKOï мови тоземних студентов, [в:] Актуалът проблеми в и в ч е н н я  nedazozi4HOï спадщини 
В. О. Сухомлинсъкого: 36. наук, працъ, 1вано-Франивськ 2013, с. 304-309.

2 М. О. С л i с о в а , Коментоване читання художшх meopie, Навч. поЛбник для шозем. 
студ., Кшв 2010, с. 37 48.

3Л. М. Паламар,  Н. Ф. Татьянченко,  Н. В. Пос тавна ,  Читаемо укратсъкою: 
Навч. поабник (для cmydeumie початкового етапу), Кшв 1999, с. 83-86.

4 Л. С. Журавлева,  М. Д. Зиновьева ,  Обучение чтению (на материале художе
ственных текстов), Москва 1984, с. 17.

5В. Ва силенко,  Укратсъкамова: Тексты д л я  читання. Aнmoлoгiя, Poznan 1996.
6Л. М. Паламар,  Н. Ф. Татьянченко,  Н. В. Пос тавна ,  зазнач. джерело, с. 2.



закладених у творах сучасних письменшнав, доступшше иноземному читачеву 
Hi ж осягнення фонових знань культурного надбання... Звернення до хвор i в 
сучасних письменнишв шдтримуеться й iHTepecoM i ноземщ в до укра'шсько! 
цивпгзацп. Сучасна украшська лНература найб1лыпою м i рою здатна задоволь- 
нити цей штерес, знайомлячи i поземного читана з украшським суспшьством, 
украшським способом життя, украшською людиною”7. Л. Журавльова та 
М. Зшов’ева, створюючи систему завдань до художшх тексНв для студент lb шд- 
готовчих факультет!в, що вивчають росшську мову як шоземну, теж наголошу- 
ють, що шоземному читачевт який ще досить обмежено воло;пе мовою, варто 
пропонувати художтн твори про сучасне життя народу — нос i я мови8. На наш 
погляд, у  спадщиш класиюв украшсько! лИератури, безперечно, можемо знай- 
ти твори, не переобтяжеш змалюванням ре ал i й минулого й не перенасичеш 
застар1лим лексико-граматичним матер !алом. Отож, ïx варто рекомендувати для 
читання студентам-i нофонам, що володпотъ украшською мовою на рп5нях А-2 -  
В-1 (таким, напр., е назване оповщання М. Коцюбинсъкого Мд/шнькмй гршшик). 
Однак бшышсть TBopiв письменника переважно складн1 (в тематично-iдейному, 
сюжетно-под1евому, мовно-образному та стал i стачному планах) навггъ для 
студент1в-шоземц1в, я и  волод!ють украшською мовою на р!внях В-2 С-1: одно
значно не можемо говорили про беззастережне використання масиву TBopi в мит- 
ця в мовному навчальному процеа — творчють М. Коцюбинсъкого загалом до
ступна для читання лише шокомушкантовг який волод!е украшською мовою на 
професшному pißHi. й може стати предметом спещального вивчення ![гоземного 
фах1вця-ф1лолога чи перекладача. Принапдно зауважимо, що проза М. Ко- 
цюбинського, особливо ïï iMnpecioHicTHHiii зразки, складна й для переачного 
украшомовного читана (здаеться, спостереження С. Сфремова, що твори пись
менника „читали <...> люде мало” й „oniнити Коцюбинсъкого по заслуз1 мог
ла xi6a невеличка купка б1льш розвинених i на европейськш niTepaxypi вихова- 
них читан i в”9, актуальне й ниш: багатор1чний досв1д автора статп у викладанн1 
укра’шсько! Л1тератури старшокласникам св1дчить, насюльки непросто сучас- 
ному молодому читачев1 зрозу\пти вишукану i м npeci о Hi стичну манеру нове
ли Intermezzo чи осягнути естетизащю краси природи, почутав та народних 
в1рувань у noßicTi Т ш  забутих предтв). Мабуть, под1бними м1ркуваннями ке- 
рувалися й автори шдручника Укратсъка nimepamypa для шоземних cmydenmie, 
пропонуючи для вивчення в шшомовнш аудитори (в межах курсу icTopiï украш- 
сько!' л1тератури) не назваш (вершинш) твори митця, а рашн оповщання Хари- 
тя та Ялинка (скорочено). I мпресюшстична проза письменника представлена 
в цьому виданн1 уривком новели Ц вт  яблуш10.

Попри вщзначену складшсть прози М. Коцюбинсъкого, окрем1 його тво
ри, на наше переконання, можна й потр1бно використовувати в навчашн 
мови, зважаючи на актуальшсть для молод1 порушених питань. Уважаемо, що 
в1дпов1дшсть проблематики твору мотивам i прагненням читан i в — голов- 
ний принцип ввдбору художнього тексту для робота на занята з мови: яюцо

7 В. А. Ф е д ч и к , Художнт текст як за а б  навчання cmydenmie укратсъког мови (почат- 
ковий eman), Електронний ресурс, [в:] http://www.msnauka.com/16 NPRT 2009/Philologia/47676. 
doc.htm (12.06.2013).

8 Л. С. Журавлева,  М. Д. З ин о в ь е в а , указ, источник, с. 9-10.
9 С . С ф р е м о в , Михайло Коцюбинсъкий, [в:] його ж, Вибране: Cmammi. H aym eiрозе1дки. 

Монографп, Кшв 2002, с. 214.
10 С. I. Дяченко,  О. В. П' ятецька,  Укратсъка nimepamypa для шоземних cmydeHmie, 

Шдручник, Кшв 2010, с. 109-120.
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його мета важлива для юнацькся аудиторiï, а порушеш проблеми актуальш й 
дискусшш, це стане основою защкавленого читання й обговорення, а ефект 
емоцшного сшвпереживання сприятиме бшын мi иному запам’ятовуванню 
лекснко-граматичного матер1алу й ефективному розвитку комушкативних умшь 
та навичок. Щоб запропонувати шоземним студентам тпкавий для них художшй 
текст, викладач повинен ор1ентуватися в реальнш картиш читацьких штерешв, 
прагнень i мотив i в молод i — шакше ризикуе опинитися в ситуацй, коли Tßip, що 
йому здавався таким актуальним (чи проблема, що, на його думку, мала б бути 
важливою для молод i), не викликае очжуважп реакци в студенте ьюй аудиторй. 
Звшно, ми не можемо абсолютно уникнути суб’ективного фактору: такчи шакше 
навчальна текстотека (зокрема сегменти текст i в публщистичного та художньо- 
го стил i в) формуеться шд впливом лПературних смаюв i свПоглядно-цшшсних 
opieHTauifi особистосН викладача. Однак, як було наголошено, усшшшсть робо
та з художшм текстом великою м1рою залежить вщ того, насюльки Tßip хвилюе 
читана. Отож, знания об’ектившй картини читацьких прюритепв украй важ- 
ливе. Унаслщок анкетування 70 !ноземних студентов, майбутшх фшолопв та 
пере к л ад ani в з украшськог та росшськхм мов, проведеного в 1нституй фйгологй 
Кшвського над i опальною ушверситету iMem Тараса Шевченка, було з’ясовано, 
яю 1нтереси, мотиви й прагнення окреслюють потребу в читанш сучасшп 
мол oui. Виявилося, що 1ноземних студентов приваблюе в художшй niTeparypi 
виршення героями життевих проблем та опис ïxmx почутттв; вони нада- 
ють перевагу сюжетним ешчним творам про кохання, життя звичайних лю
дей, icTopHHHi подЙ; усвщомлюють необхщшсть читання художньо!' лтгератури 
мовою cboeï майбутньо! спещальностц хочуть бшыпе дазнатися про культуру 
й менталпет народу — но cia мови. Отже, виокремлення щкавих за темати
кою та проблематикою для юнацько! i ноземно! аудиторй' твор1в — перший крок 
у npoueci вщбору художшх текст! в для читання на занята з украшсько! мови 
як шоземноУ.

Названий критерш „працюе” за умови врахування i нших; безумовно, Tßip 
повинен бути доступним за лексико-граматичним наповненням та мата опти- 
мальний обсяг для колективного читання (в аудиторй) чи самос пйного (вдома 
шд час niдготовки до занятая). Необхщно також добирати для читання в шо- 
земнш аудиторй таю твори, мовна оргашзащя яких дае можливють шсцешзацЙ, 
створення д1алопв, монолоив, пол i лог i в, рольових irop тощо. На середньому та 
завершальному етапах вивчення мови, а також шд час навчання шоземних сту
дент в-фшолоп в важливо, щоб Tßip мав соцюкультурний потенщал (матерi ал 
для ознайомлення з украшською культурою: традищями, звичаями, icTopieio 
тощо) та естетичну цйпнсть. Саме таю критерЙ вщбору художшх твор1в для чи
тання i нокому Hi кантам и обгрунтовано нами й застосовано в npoueci створення 
першого випуску навчального пошбника Читаймо украшською11.

На ocHOßi зазначених принцип iß серед оповщань та новел М. Коцюбин- 
ського (методиста неодноразово вказували на оптимальний po3Mip TBOpiß 
мало!' ешчшй форми для використання в навчанш шоземно!' мови12) обрано для 
чшщнв-шофошв таю: Маленький гршшик, Помстився, Сон, Хвала життю.

Оповщання Маленький гршшик довп роки входило до шкшьжй програми 
з украшсько1 4i тератур и: беззаперечним е велике виховне значения для

11 Г. Д. Швець,  Ю. О. Торчинська,  А. О. Лтав1нчук,  Читаймо укратською, 
Навчальний пос1бник з yKpaÏHCLKOÏ мови для шоземних студенпв, за ред. Г. Д. Швець,  Кшв 2012.

12 H . М. Топтиглна,  Навчання дискуси на Mamepiani художшх текст ie у процеа вивчен
ня англтсъкогяк другог тоземног мови, Кшв 2004, с. 16.



дней середнього школьного вису icxopiï про хлопчика Дмитрика, який, став
ши мимохпь на кривий шлях (непослух, утеча з дому, крад1жка), переживае 
величезну трагедпо — смерть матер! — i, картаючи себе та усвщомлюючи 
rpixoBHicTb власно! поведшки, приймае рш ення жити чесно. Чи дощльно реко- 
мендувати цей jßip дорослому читачев!? Уважаемо, що дощльно, осюльки, як 
заев i,шил о анкетування, молодих людей хвилюе проблема життевих ui н но слей 
i цжавить опис почутпв repoÏB художнього твору. KpiM того, оповщання дае ба- 
гатий матер i ал для шецешзацп наявних у текст! та створення уявних (можли- 
вих) д!алопв (Дмитрика з майр’ю, Дмитрика. з друзами, \иж внутр!шн!ми голо
сами Дмитрика, Гаврилка з Дмитриком п!сля його повернення з лпсарш тощо) 
й проведения бес!д (i3 спогадами студешлв про власне дитинство, зокрема мо
мента порушення певних правил i норм та уевщомлення свое! провини, розду- 
мами про причини непослуху й злочин!в героя оповщання та багатьох сучасних 
д!тей, як! опиняються на вулищ, тощо).

В оповщанш Помстився порушена актуальна для юнацько! аудитор!я про
блема кохання, зображен! переживания зрадженош героя — молодого хлопця 
Свирида, його гшв, ненависть до панича, який зв!в його д!вчину, бажання пом
ети, н ареп т, перемога добра й любов! в душ! парубка: в!н рятуе свою колиш- 
нього суперника й прощае кохану.

Проблема кохання, але вже в itnnoMy ïï аспект!, е центральною i в оповщанш 
Сон — за характеристикою С. Ефремова, „однаково прекрасному i провщною 
щеею, й виконанням, повному то найшжшшого л!ризму, то натхненного грому 
обурення”13 TBopi. Автор показуе, як буденна одномаштшеть, зосереджешсть на 
матер!альних проблемах, звичка, врент-реш т, убивають романтику стосунюв. 
Казковий сон героя про пристрасне кохання до прекрасно! таемничо! незна- 
йомки збурюе в його дружин! ревнощ!, змушуе замислитися над причинами 
охолодження стосунюв !з чоловжом, шукати способи в!дновити в подружшх 
взаеминах св!ж!сть, „принаду”, „весну”14.

В оповщанш Хвала життю показано, як у зруйнованому жахливим 
землетрусом Micri в!дроджуеться життя, — тема, зважаючи на збшынення 
юлькосп природних катакгйзм!в, щлком сучасна. Цей Tßip дае можливють за
лучили студенйв до диску с!! про важлив! проблеми: життев! випробування, 
витривал!сть людського духу, сенс життя т е л я  втрата близьких тощо. Обгово- 
рюючи опов!дання, !ноземш читач! висловлюють сво! думки щодо важливост! 
оптим!стичного св!тогляду — здатност! бачити, як герой оповщання, навПь 
у найтраичшнп й найважч! момента „далею зелеш гори, залит! рад!сним сон- 
цем, помаранчев! сади, безконечний шовковий прост!р блакитного моря”15.

Ще два твори М. Коцюбинсъкого (noßicTb На eipy та оповщання Що записа
но в книгу життя), вважаемо, можливо використовувати в навчанш шоземщв 
украшсько! мови, але лише за умови ретельно! адаптацп. Пов!сть На eipy 
характеризуемо як бажану для читання в моло/нжшй аудиторп, оскшьки и про
блема (громадянський шлюб, його причини й насл!дки) актуальна для молод!, 
а зображеш причини цього явища й ставлення до нього в и н щ  XIX с т о л т я  да- 
ють щкавий матер1ал для пор!вняння з сучасною ситуащею. На думку багатьох 
критик! в, noßicTb, написана пщ виразним впливом „етнограф!чно-реал!стично! 
манери”161. Нечуя-Левицького, „в окремих \псцях вийшла занадто розтягнутою,

13 С. Ефремов,зазн.  джерело,с. 302.
14 М . Коцюбинс ький ,  Сон, [в:] його ж, Твори в 4 т., К'иТв 1985, т. 3, с. 154.
15 М . Коцюбинський, Хеша життю, [в:] Там само, с. 266.
16 С. Е ф р е м о в , зазн. джерело, с. 259-260.
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рихлою”17. Сам письменник через двадцать рокзв т ел я  написания noßicTi, готу- 
ючи до видання тритомник росшською мовою, в лисп до перекладача визнавав 
слабость цього твору, як i раншх оповвдань Харитя та П  ’ятизлотник18. Попри 
це, вважаемо, що заумови суттевого скорочення твору й виокремлення ochobhoï 
сюжетно!' лшн (любов Гната й Hacri, невдалий тттлюб \ з Олександрою, шлюб 

„на ßipy” Гната й Hacri, трапчна кульмшащя —  пщ час сварки Гнат мимохНь 
вбивае Олександру, арешт й ув ’язнення героя) можна створити навчальний 
художшй текст, що буде щкавим для обговорення, а вщповвдно —  ефективним 
для розвитку мовленневих умшь та навичок. Оповщання Що записано в книгу 
життя, в якому зображено картину безрадосшн CTapocri шкому не шщнбшн  
баби, вражае похмурим колоритом та яскравим описом байдужослт близьких, 
що давно очжують CMepri героин та хвилюються лише про те, за якi ipoini ïï по- 
ховати. Проблема сто су н Ki в батыбв i дНей, ставлення до CTapocri —  важлива 
й актуальна, однак, на нашу думку, у  nponeci створення навчального худож- 
нього тексту за цим твором необхщно зняти велику кшьюсть побутових дета
лей та onHciß (i нодi вщразливих) ознак CTapocri. Адаптуючи текст, потр1бно 
виокремити основний психологтчний конфлшт (боротьба в дупл сина Потапа 
двох почутттв: бажання позбавитися матерц яка стала тягарем у  6i;tiii й родину 
йусвщомлення rpixoBHOcri cboïx думок, байдужосл до старенько!) та, значно ско
ротавши фшал (думки Потапа по дороз1 додому й повернення за матУр’ю, яку за- 
лишив помирати в зимовому raï), уникнути його двозначностт За лопкою тексту 
важко сказати, що стало причиною людяного рпнення героя (не залишати Marip 
у  raï): чи усвщомлення rpixa, чи бажання „вщчути смак масно! страви”19 на по
минках. Хоч обстоюемо як один i3 важливих принцип i в адаптацй' художньо- 
го твору збереження його ni ni с но cri (як Mmi мум —  на щейному й сюжетно
му р1внях, а в раз i слаб ко ï адаптацй' —  на щейно-образному20). У  цьому pa3i 
вважаемо, що така часткова змша 1дейного звучания твору виправдана.

Доц1льн1сть та ефектившсть використання iHiimx твор1в М. Коцюбинсько- 
го, на нашу думку, сумтвну через те що вони можуть бути або неактуальн1 
для сучасного i поземного студента тематично (як-от, дитя ni опов1дання Ха
ритя, Ялинка; оповщання й новели про Hacrpoï сусп1льства в пер1од першо1 
pociftcbKOÏ революцй' 1905-1907 роюв: См ix, Persona grata, В ôoposi та in ) , або 
складш стилicTHHHO {Intermezzo, Ц вт  яблуш, 3 глибини та ш.), або можуть ви- 
кликати труднощ1 у сприйнятл сопi окул ьтхфних peanift i3 життя шших народ! в 
(опозндання татарського та молдавського цикл i в). Зауважимо, що остан- 
ня група onoßi.TaHb може стати щкавим матер1алом для читання й обговорен
ня в моноетшчних групах i нолем них студент! в (татар та молдаван). Под)бний 
iHTepec студент1в-н1мц1в та поляюв до TBopiß I. Франка, в яких описано реалй' з 
минулого ïxHix народ! в, в1дзначае дослщниця С. Бук21.

Адапташя художнього твору, як зрозум1ло is викладеного вшце, —  один is 
необх1дних i важливих момент! в у  створенш ефективного навчального худож-

17 Н. Л. Калениченко ,  Великий сонцепоклонник. Життя i творчють Михаила Коцю- 
бинського, Кшв 1967, с. 27.

18С. Сфремов,  зазн. джерело, с. 261-262; Н . Л. Калениченко ,  зазн. джерело, с. 58.
19 М. Коцюбинс ький ,  Що записано в книгу життя, [в:] зазн. джерело, с. 126.
20 Г. Д. Швець,  Адаптац1я художшх meopie для читання в тоземнт аудиторы, [в:] Се

мантика моей i тексту, Матер. XI МЬкнар. наук. конф. (Iвано-Франкшськ, 26-28 вересня2012 р.), 
1вано-Франк1вськ 2012, с. 684-687.

21 С . Бук,  Лтгводидактичний потенцшл корпусу m e K c m ie  1еана Франка у  викладант укра- 
ÏHCbKOï моей як i позем h o i , [в:] „Теорш i практика викладання укра'шськл мови як шоземноГ, 
JlbßiB 2010, вип. 5, с. 72.



нього тексту. Аншпзуючи адаптацшну стратегию автор i в послбника Читаемо 
укратсъкою в npopeci створення навчального тексту за оповщанням М. Коцю- 
бинського Маленький грш ник22, можна вщзначити, що провщним прийомом 
адаптацн тут е скорочення шляхом вилучення фрагменпв тексту (вщ цшого 
роздшу до окремих сл1в). Так, в адаптованому текст! немае першого розд1лу 
твору — розповщь починаеться з того моменту, коли хвора мати не може звес- 
тися з лгжка й дае синов1 гропй. щоб той купив xaioa. Також вилучено момент 
про пограбування слшого дща-жебрака, скорочено роздуми головного героя 
у ф шалы ii й части Hi твору тощо. Назван! скорочення продиктован! методичною 
метою: вщповщно до р1вня читацько! компетентноCTi шоземних студенев пер
шого року навчання створити текст оптимального обсягу, з концентрованим сю
жетом, невеликою Ki лью стю роздумш i перевагою розповщних моментов. При- 
ймаючи загалом зроблеш скорочення, зауважимо, що, на нашу думку, дошльно 
було б залишити Ti речения з початку твору, в яких подаеться op i ентування 
в мющ дд, 4aci й героях (на важливосто подобного ор1ентування наголошують 
психологи23): „Дмитрик, восьмшнтнш хлопчик, вискочив з душно! низенько! 
хати, що по сам1 Bitnia B.ii зла в землю. Весняна днина серед зими вабила Дми- 
трика, тягла йош на волю, у мюто. Але мати його, Ярина, виходячи з вещами на 
щоденну роботу, звелгга йому сид1ти вдома. Тому-то Дмитрик був сумний. BiH 
стежив очима за мат1р’ю, що, ai гнувшись п1д важкими вщрами, повними води, 
переходила вулицю. Д митр и ко в i на хвилинку жаль стало неньки: слаба не сла
ба — увесь день мусить носити воду, заробляти на xnio. Та не така була пого
да, щоб смуток затримався в його cepui. Все навкруги було таке рад i сне, веселе, 
що Дмитрик не помнив, як сам i ноги вине ели його на вулицю”24. Такий поча
ток твору допоможе уешшному читанню: студент одразу зрозум1е, що головний 
герой — маленька бвдна дитина з передм1стя, мати яко! важко заробляе на xnio, 
що хлопчик любить свою маму, але, як i Bei дАи, хоче гуляти й розважатися, 
тому не слухае !!.

Щодо трансформаци лексико-граматично! тканини тексту в адаптованому 
Bapiami, то, вважаемо, вона тп лком вщпов1дае вимо:л доступност1 . Пор1внюючи 
фрагмент оригиналу й адаптований BapiaHT (третш абзац навчального худож- 
нього тексту), бачимо, що замш або вилучення зазнала неактуальна лекси
ка, напр., словосполучення з фоновою лексемою до стешнъого порога, пое- 
тизм у  eucoKoemi, метафора струмочки жебонти щосъ межи собою, назви пта- 
шок (жовтобрюшки та cmzypi), маловживаний синошм до д1еслова б izmu 
(трюхати) тощо25. Загалом адаптащйна стратегия автор1в пошбника Читаемо 
укратсъкою в комплекс! i3 запропонованими завданнями уможливлюе опрацю- 
вання навчального художнього тексту за опов!данням М. Коцюбинсъкого Ма
ленький грш ник  3i студентами-шоземцями першого року навчання й сприяе 
розвитков! читацько! компетентностт в цього контингенту учшв.

ГИд час створення навчального художнього тексту для студент!в вищих 
pißHiß волод!ння мовою вважаемо, що оптимальною е слабка адаптащя, за 
термшолопею А. Васильево!, — скорочення тексту крупними блоками i3 збере- 
женням 3MicTOBoro ядра, а також внесения мшмальних змш у м!кроструктуру 
без суттевих змш змютового плану.

22 Л. М. Паламар, Н. Ф. Татьянченко, Н. В. Поставна,  зазнач. джерело, с. 82-84.
23 3. И. Клычникова,  Психологические особенности обучения чтению на иностранном 

языке, Москва 1983, с. 134.
24М. Коцюбинс ький ,  зазн. джерело, т. 1, с. 148-149.
25 Л. М. Паламар,  Н. Ф. Татьянченко,  Н. В. П о с т а в н а ,зазн. джерело, с. 83.
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Продумана система завдань до художнього тексту — важливий складник 
устш ного читання й обговорення твору. Пропонуемо систему, оргашзовану 
в таких п ’яти напрямах: завдання, спрямоваш на подолання трудиоттпв 
лшгвокрашознавчого характеру (дотекстовий етап); лексико-граматичш впра- 
ви (дотекстов1 та тслятекстов1); завдання, спрямоваш на формування й розви- 
ток навичок лшгвостилютичного анал1зу тексту (для студснив-фшолоп в, до чи 
т е л я  читання XT, залежно вщ конкретного матер1алу); завдання, спрямоваш 
на перев1рку розумшня сюжету твору, його головно1 думки, характеру repoÏB 
(шслятекстов1); завдання, спрямоваш на розвиток навичок д!алопчного й моно- 
ло rin но го мовлення (завершальний етап)26.

Спрямовашсть лексико-граматичних завдань визначаеться мовною тка
ниною самого твору й темою, яку вивчають студента з практичного курсу 
украшсько1 мови. Так, оповвдання М. Коцюбинського Хвала життю доцшьно 
рекомендувати студентам шд час вивчення теми „Вираження означальних 
вщношень у простому i складному реченш. Дгеприкметник” : цьому сприяе 
велика юльюсть опишв у TBopi — пейзажних та портретних — i насичешсть 
дiепри кметниками (розмытый, зруйнованый, застиглий, потртканый, завале- 
ный, навалений, розкрытый, замшевый, розхитаний, розчищений, спресованны, 
выбытий, одкопаный та ш). Саме тому на Marepiajii тексту ввдпрацьовуемо на- 
вички використання синошм1чних конструкцш i3 д!ес ловом, д!еприкметником, 
д1есл1вною формою на -но, -то (завдання переконструювати речения за зраз- 
ком: /нчнг вулыцi еже булы розчыщет трохы. — Бгчнг вулыгу еже було розчыще- 
но трохы. — EiHHi вулыцi ежерозчыстылы трохы.). На розвиток комушкатавюн 
компетентноCTi шоземних студент! в, а також ум i нь аналпувати художнш текст, 
спрямоваш таю завдання: змоделювати внутрш нш  монолог repoÏB (хлопчика 
з цибулею, жз но к i чолов1юв у чорному, ж1нки з дитаною, з1гнутого д1дка, про
давца косметики); створити описи repoÏB, портрет!в яких немае: хлопчика з ци
булею, автора, полщейського; запропонувати власний вартант життево‘1 icTopiï 
якогось i3 repoÏB твору; створити й розшрата пол i лог м!ж продавцем косметики 
й жшками; пояснити смисл назви опов!дання та запропонувати й обгрунтувати 
власний BapiaHT; знайти в текст! елементи опису природи й пояснити роль 
яскравого сонячного пейзажу у TBopi про жахлив! насл1дки землетрусу тощо. 
Як св1дчить практика, !ноземн! учш з великою зац1кавлен1стю виконують за
вдання саме творчого, комушкативного характеру. Так, внутрпиш монологи 
repoÏB, написан! студентами, були обговорен! в аудиторiï i стали поштовхом 
для сшлкування на теми життя i смерю, обов’язку, любов!, вадданосю, радосю 
й горя, смислу життя. На наш погляд, гоедбне спрямування робота над художн!м 
текстом, коли bïh  стае приводом для обговорення актуальних для учш в тем 
i проблем, оптимальне з точки зору розвитку мовленнево-комушкативних ум!нь, 
що е стратег! иною метою навчання !ноземщв украшсько!' мови. Под!ляемо дум
ку досл!дника G. Матрона: художнш TBip ун!кальний тим, що створюе другу 
реальшеть, яка дае можливють на ïï основ! створити третю — читацысу (це 
й стамулюе продукування ÏHOKOMyHi кантами власних думок)27.

Пщсумовуючи проведене дослщження, наголосимо: хоча художнш до- 
робок М. Коцюбинського загалом складний для читача-!нофона, окрем! тво
ри письменника варто пропонувати для робота в !ноземн1й аудиторп, осюльки

26Г. Д. Швець,  Ю. О. Торчинська,  А. О. Лттвтачук,  зазн. джерело, с. 4—5.
27 Е. Д. Матрон,  Художественное произведение на уроках иностранного языка, Москва 

2002, с. 8.



вони можуть стати матер i алом для защкавленого обговорення та дискусп. Важ- 
ливо усввдомлювати, що реалпаш я лшгводидактичного потешцалу художньо- 
го тексту можлива за умови доцшьно! адаптацшно! стратеги та ефективно! си- 
стеми зав дань.

Виокремлення твор1в М. Коцюбинсъкого, рекомендованих для читання 
в шшомовнш аудиторп, та обгрунтування 1хнього лшгво дидактичного потен- 
щалу — перший етапу створенш ввдповвдних навчально-методичних матер1ал1в 
для шоземних студенпв. Вивчення потребують також таю момента, як встанов- 
лення кореляци ввд1браних iBopi в i3 лексико-граматичними темами практично
го курсу украшсько1 мови, з ’ясування оптимально!' юлькоcri й форми завдань 
для аудиторно! робота та самостшного читання тощо.
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