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– вмінні творчо розв’язувати ці проблеми у власних наукових 
розвідках [5]. 

Отже, креативність виступає невід’ємною складовою особистості 
вчителя, оскільки вона передбачає нестандартний підхід до організації 
навчально-виховного процесу та зумовлює успішність (ефективність) 
останнього. На даному етапі розвитку суспільства інтерес до вивчення 
англійської мови як мови міжнародного спілкування постійно зростає. Цей 
факт зумовлює потребу суспільства в підготовці висококваліфікованих 
викладачів англійської мови, визначальною характеристикою яких має 
бути спрямованість на організацію навчально-виховного процесу на 
творчих засадах. Безперечно, матеріал даної наукової розвідки не вичерпує 
всіх аспектів проблеми, що розглядається. Перспективи подальшого 
наукового пошуку в даному напрямку вбачаємо у визначенні методів і 
форм роботи з формування креативності майбутніх учителів англійської 
мови. 
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ХУДОЖНЯ ІНТЕРПРЕТАЦІЯ АРХЕТИПУ «РАЙ» У ЗБІРЦІ 

ГАЛИНИ ПАГУТ ЯК «ЗАХІД СОНЦЯ В УРОЖІ» 
 
Літературознавство на сучасному етапі активно залучає надбання 

психології. Уперше поняття архетипу усталилося в аналітичній психології 
К. Г. Юнга, проте погляди стосовно його існування знаходимо ще задовго 
до трактувань швейцарського психолога, а саме: у працях піфагорійців; у 
символічному позначенні платоністських шкіл (як аналог «вічних ідей», 
тобто «ейдосів»); у трактатах мислителів (від Діонісія до Г. С. Сковороди); 
у працях Данте Аліг’єрі, Й. Ф. Гете, Т.  Манна тощо [5, с. 537]. 

Загалом, збагачення літератури архаїчними мотивами стало 
причиною того, що поняття «архетипу» стає необхідним інструментом 
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дослідження, котрий дозволяє простежити виняткові явища у змістовому 
наповненні текстів художніх творів. 

Варто зазначити, що збірка Галини Василівни Пагутяк «Захід сонця в 
Урожі» є однією із актуальних сфер аналізу текстового матеріалу з позиції 
дослідження архетипів. Як показали літературознавчі розвідки, до цього 
часу авторка була об’єктом досліджень, котрі присвячені феномену 
екзистенціальної самотності в творчості (О. О. Карабльова); герметичності 
психологічного й художнього просторів як ознаки ідіостилю 
(К. П. Ісаєнко); нестандартності авторського погляду, глибокого психологізму 
та інтелектуалізму (Р. В. Мовчан, В. П. Агеєва, В. Є. Панченко, 
Н. В. Синицька, Я. О. Поліщук, І. В. Біла) тощо. 

Актуальність теми зумовлена недостатнім дослідженням 
архетипного аспекту творчості Г. В. Пагутяк.  

Подана стаття є своєрідною спробою реконструкції архетипних рис 
«Раю» у творчому доробку письменниці. На матеріалі творів із зб. «Захід 
сонця в Урожі» прослідковано художню реалізацію архетипних варіантів 
втраченого Елізіуму. 

Отже, реконструюємо поліваріантний сценарій початку у творах 
Г. В. Пагутяк. 

Рівень перший, – це один із позитивних варіантів бачення початку. У 
низці прозових творів авторки спостерігаємо експлікацію мотиву пошуку 
втраченого Раю як наслідку конфлікту виняткового персонажа із дійсним 
світом. 

По-перше, для такого персонажа властивим є знання про первісний 
стан світу, що асоціюється із Раєм. По-друге, персонаж усвідомлює той 
факт, що можливості повернутись в Рай, благодатне місце, як такої не 
існує. А тому і виникає конфлікт між розумінням та усвідомленням. 
«Видіння Орфея» та «Потрапити в сад» рельєфно відображають поданий 
конфлікт. 

Так, на прикладі повісті «Потрапити в сад» спостерігаємо 
герметизованість простору саду у зовнішньому вияві («з-за високої 
мурованої стіни визирали гілки з червоними яблучками…») [4, с. 230], що 
підтверджує думку про закритість Едему для людини. А також конфлікт, 
який полягає в тому, що Грицько знає який сад за вокзальними мурами 
(попри те, що не був там), але не має змоги потрапити: «Грицькові 
уявлялося, що якоїсь теплої ночі він…побачить відчинені двері. Увійде в 
сад, ляже в сплутану духмяну траву…» [4, с. 230]. 

Тобто, явно простежуємо диференціацію образу Раю через поділ на 
два світи зовнішній (реальний) та внутрішній (духовний). Окрім того, 
картина бачення початку насичена суто позитивною семантикою. Рай – 
місце душевного спокою та рівноваги; омріяна, прекрасна земля. 

До речі, топос «Сад-Рай» у творчості Г. В. Пагутяк має здатність до 
самобутніх перетворень (збільшення чи зменшення) у просторовому 
відношенні; до місця (реального – квартира, будинок, вокзал…, 
ірреального – у душі кожної людини існує свій Рай). Проте на своєрідність 
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його існування вказують такі допоміжні слова, як: плодові дерева, 
джерельна вода, зелень. 

Наприклад, аналогічний образ «Раю-Саду» спостерігаємо і в повісті 
«Видіння Орфея», де «…багато дерев із стиглими лимонами, апельсинами, 
помаранчами, безліч ящиків із трояндами та орхідеями. Зелень буяла 
скрізь…. Двері були замкнені» [4, с. 245]. 

Одначе в обох випадках двері, які б мали поєднувати світ, 
показувати його цілісність, розмежовують гранично і безповоротно, 
здавалося б, неподільні частини (зовнішнього та внутрішнього) начал. 

На підставі опрацьованих літературознавчих досліджень про 
письменницю (наприклад, Я. Ю. Голобородько «Ірраціо-world» [1, с. 288], 
Т. В. Гребенюк «Форми художньої умовності у прозі Галини Пагутяк» 
[2, с. 45]) можна стверджувати, що розмежованість простору є однією із 
ключових ознак авторського ідіостилю Г. В. Пагутяк. Тому етап переходу 
персонажа із реального (видимого світу людей) в невидимий (духовний) є 
не лише спробою розширити межі невідомого, а й спробою пошуку таким 
персонажем істини.  

Таким чином, мотив пошуку «Раю» як ідеальної значимої частини 
людської душі насичує ці твори. Проте існує й інший варіант, де Рай» – це 
деструктивна частина. 

Отже, протилежний варіант бачення початку негативний – це 
катастрофа: руйнування ідеальної системи. Есхатологічний сценарій 
розгортається одночасно як у зовнішньому світі, в якому персонажі 
побутують, так і внутрішньому, тобто душевному світі. 

«Двісті років тому в Урожі» зображує руйнування ідеальної системи. 
Декодувавши образ церкви в символічному ключі, сприймаємо її в двох 
іпостасях: 1). Першопочаток, невинність, чистість: «…Вона була біла, як 
гусятко,…» [4, с. 350]; 2). Пустка, порожнеча, що призводить до почуття 
покинутості будівлі, яка раніше символізувала місце захисту, притулок – 
це у зовнішньому світі: «Вона була біла, як гусятко, заки не стемніла від 
негоди й часу» [4, с. 350]. Та у внутрішньому світі персонажів Урожа – до 
морального і духовного зубожіння людей, які нехтували святістю і 
підпадали під темний вплив свого «Я», наприклад: «…сидів на дзвіниці 
майстер і клав гонту (покрівельний матеріал) [3, с. 48] …і захотілося 
майстрові пожартувати…то пан майстер на дзвіниці дре лаха (тобто 
кепкує) з бідачиска і регочеться» [4, с. 350].  

Оскільки образ церкви, за біблійними мотивами, є символом Раю на 
землі, прихистком, місцем концентрації святості та духовності, то майстра, 
який нещасливо пожартував було жорстоко покарано – він «впав з дзвіниці 
й забився на смерть» [4, с. 351]. У даному разі можна провести аналогію з 
гріхопадінням Адама та Єви, яким Бог дав усі можливі вигоди, а вони не 
послухали за що і були покаранні, так і майстер, знехтувавши моральним 
та духовним аспектами, розплатився своїм життям. 

Таким чином, катастрофа: руйнування ідеальної системи бачення 
Раю у творі «Двісті років тому в Урожі» розкодовує усі аспекти 
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бездуховності та нечистості, які переміщуються із зовнішнього рівня 
руйнації церкви – будинка, що є символом Раю на землі, до внутрішнього 
рівня руйнації, коли жителі Урожа духовно розколені: «…Тепер наша 
церква вже не біла (тобто не свята), не чорна (у значені «не стемніла від 
негоди й часу»), а помальована на жовто» [4, с. 351]. У цьому контексті 
традиційний жовтий колір святості та народження життя насичений 
негативною семантикою, а саме: холоднечі, незлагоди й неблагополуччя. 

Отже, внутрішня спустошеність людей призводить до руйнації 
сакрального центру, яким у творі виступає церква: «Дзвіницю без жодного 
цвяха вкоротили і накрили бляхою» [4, с. 351], тобто, її початкове 
сакраментальне значення духовності було втрачено. 

Таким чином, ідеостиль Галина Пагутяк вирізняється і тим, що 
письменниця актуалізує увагу також і на деструктивному мотиві «Раю», на 
його смертоносному, руйнівному аспектах, що в значній мірі руйнує 
звичне конотативне значення про «Рай» як ідилію. Тобто, можна 
стверджувати, що авторка реконструює універсальний архетип у новому 
ракурсі. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 
 
Питання реформування загальноосвітньої школи, тобто введення у 

навчальний процес нових форм і методів навчання під час вивчення 
конкретних дисциплін, є об’єктом дослідження багатьох науковців. 

Використання засобів нових інформаційних технологій сприяє не 
лише поліпшенню емоційного сприйняття, а й підвищенню 
інформативності навчального матеріалу, його наочності й доступності.  

Інноваційні технології швидко увійшли в усі галузі нашого життя. У 


