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Анотація  
У статті йдеться про існування французької мови на території Франції, Бельгії, 

Швейцарії та Квебеку й про паралельний розвиток всіх її варіантів. Проаналізовано певні 
розбіжності й загальні риси в лексико-семантичних групах, пов’язаних з освітою. 

Abstract  
The article deals with the presence of the French language in France, Belgium, Switzerland 

and Quebec, and the parallel development of all its variants. Some differences and general 
features of lexico-semantic groups related to education are analyzed. 

Ключові слова  
Полінаціональна французька мова, локальні варіанти єдиного загальнофранцузького 

мовного утворення, мовні територіальні різновиди. 
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Multinational French language, local variants of the only French language derivation, 
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У межах полінаціональної французької мови французький, 
бельгійський, швейцарський і квебекський її різновиди мають статус 
національних мов, однак усвідомлення державної мови як національної 
цінності в зазначених країнах неоднакове. Так, у Бельгії й Швейцарії 
національними вважають лише окремі специфічні елементи французької 
мови, тоді як квебекці більше усвідомлюють самостійність свого варіанту  
й протиставляють його французькій мові Франції.  

Історія поширення й існування французької мови на території 
Франції, Бельгії, Швейцарії та Квебеку засвідчила, що всі її варіанти 
розвивались паралельно, і хоч мають певні розбіжності в лексико-
семантичних групах, однак успадкували й загальні риси.  

У французькій мові чотирьох країн потреба виокремити значні 
структурно-семантичні відмінності, пов’язані з освітою у Франції, Бельгії, 
Швейцарії й Канаді зумовила актуальність дослідження цієї теми. Але ця 
специфіка залишається в рамках загальної мовної системи, що не може 
призвести до утворення нових романських мов. На територіях цих країн 
сформувалися локальні варіанти єдиного загальнофранцузького мовного 
утворення, тобто територіальні різновиди підпорядковуються власним. 
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Вагомий внесок у дослідження зазначеної проблеми зробили такі  

вітчизняні, російські та зарубіжні вчені М.А. Бородіна, В.Г. Гак, 

Н.Ф. Аліфіренко, А.А. Уфимцева, І.П. Ющук О.О. Першукова, 
В. Гумбольд, Р. Дельронш, Д. Бушар, П. Бернар та інші.  

Мета статті – у межах чотирьох варіантів французької мови 
провести семасіологічний аналіз ЛСП «Освіта», який дозволить виявити 
лексичні групи на основі понять і семантичні поля на основі 
семантичного аналізу.  

У нашій науковій розвідці в межах чотирьох варіантів французької 
ми виділяємо три лексико-семантичні групи (ЛСГ), які ввійшли до 
лексико-семантичного поля (ЛСП) «Освіта» – «Навчальні заклади», 
«Викладачі», «Учні». Кожна ЛСГ складається з лексичних підгруп, при 
розгляді яких ми зосередили увагу на зовнішній і внутрішній формах тих 
назв, які їх складають, а також на денотативному, сигніфікативному й 
конотативному значеннях. Розглянемо одне із цих мовних явищ «Освіта» 
– «Навчальні заклади».  

Ми погоджуємося з думкою М. А. Бородіної та В. Г. Гака, що 
зовнішньою формою називається зовнішня звукова, матеріальна, 
оболонка лексичних одиниць (слів і словосполучень) [3, с. 6].  

Внутрішньою формою називається семантична й структурна 
співвіднесеність морфем слова з іншими морфемами даної мови. 
Опираючись на дослідження В. Гумбольдта, можна стверджувати, що 
внутрішння форма – це характерна ознака, яку вибирає мовець у процесі 
номінації явищ навколишнього світу. Так, внутрішня форма квебекського 
словосполучення coffie a crayons («коробка для олівців») і бельгійського 
cassette («шкатулка») мотивує звуковий образ й указує на причину, 
через яку значення цих лексичних одиниць – «пенал» – виражається 
саме цим сполученням слів.  

Зазначимо, що внутрішня форма досить тісно пов’язана з 
денотативним значенням. Денотат – це відображене в мові явище 
реальної дійсності. Н.Ф.Алефіренко зазначає, що характерною рисою 
денотата є здатність відображатися в нашій свідомості у вигляді 
уявлень (на відміну від сигніфіката, який репрезентує поняття) [1, с.  
99].  

Сукупність ознак предмета формує його сигніфікат, або 
сигніфікативне значення в семантичній структурі слова. Сигніфікат є 
результатом членування й узагальнення елементів дійсності. Таким 
чином, денотат і сигніфікат – це поняття, які співвідносяться як дві 
сторони мовного знака, зовнішня й внутрішня: денотативний – «який 
позначає», сигніфікативний – «який означає» [5, с. 91].  

Поняття конотації трактується як утворення в різних мовах 
своєрідного додаткового значення слів і висловів, яке надає їм 
експресивності, національно-мовної своєрідності, культурологічної 
цінності. Конотативне значення доповнює предметно-понятійний зміст 
мовної одиниці. Основною ознакою конотації називають вираження 
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емоційної, експресивної й оцінної інформації [66, с. 55].  

Отже, об’єктами досліджуваних нами назв у французькій мові 
Франції, Бельгії, Швейцарії і Квебеку виступили, з одного боку, 
специфічні реалії, з іншого, – особливі логічні й оцінні уявлення мовців, 
які живуть у даних країнах, оскільки в лексико-семантичній системі 
територіальних варіантів французької мови утворено багатий прошарок 
специфічних денотативних, денотативно-сигніфікативних й емоційно-
оцінних елементів.  

Дослідження лексики під таким кутом зору дозволяє виділити ще 
одне поняття – семантичні дивергенти, до яких відносяться лексеми, які 
однаково використовуються на різних територіях, але мають відмінності  

в денотативній, сигніфікативній і конотативній частинах значення слова. 
Крім того, подібні відхилення можуть стосуватися функціонально-
семантичних категорій, відображених у семантиці слова [4, с. 315].  

Зауважимо, що денотативні й сигніфікативні галліцизми, 
гельветизми, бельгіцизми й канадизми характерні для політичної, 
державної, адміністративної галузей суспільного життя французів, 
бельгійців, швейцарців і канадців, зокрема й освітньої сфери на 
досліджуваних територіях. Освіта у Франції, Бельгії, Швейцарії й Квебеці 
складається з таких рівнів: дошкільна, загальноосвітня й вища, існує 
також і спеціальна освіта – середня й вища.  

У досліджуваній нами групі ми відібрали 87 одиниць, які 
характеризують навчальні заклади різного рівня освіти. Ця ЛСГ 
складається із таких лексичних підгруп: 

1. дошкільні навчальні заклади (4 л. од.); 
2. загальноосвітні навчальні заклади (32 л. од.);  
3. спеціалізовані (професійні) навчальні заклади (21 л. од.); 
4. вищі навчальні заклади (30 л. од.). 
5. Розглянемо більш докладно кожну з них. 
І. Дошкільні навчальні заклади.  

Дошкільним навчальним закладом є дитячий садок, який на 
досліджуваних територіях має різну назву. Якщо проаналізувати 
внутрішню форму назв дитячих дошкільних закладів, то можна помітити, 
що в складі словосполучень école maternelle (фр.), école Froebel (бельг.), 
école enfantine (гельв.) і école gardienne (кан.) є спільна частина (іменник 
école (школа)) й різні кваліфікатори. Прикметник maternel (фр.) 
асоціюється з першими навичками дитини, які їй дає мати, з 
материнською турботою й ласкою. Бельгійське слово Froebel 
пов’язано з ім’ям німецького педагога F. Fröbel. У швейцарській назві 
прикметник enfantin (дитячий) указує на вікову категорію, а квебекський 
варіант gardien (той, хто доглядає дітей, вихователь) пов’язаний із 
французьким іменником gardien – «сторож».  

Отже, дитячий садок на території всіх чотирьох країн – це 
дошкільний навчально-виховний заклад, тому всі чотири назви мають 
спільний сигніфікат, тобто спільний понятійний зміст мовного знака. 
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Але аналіз назв цих установ показав відмінності на рівні форми слів і 
денотатів, оскільки у Франції, Бельгії, Швейцарії та Квебеці вікові 
категорії й терміни перебування дітей у дитячих садках 
відрізняються. У Бельгії та Франції діти дошкільні заклади відвідують 
протягом трьох років, у Швейцарії – протягом двох років, а в Квебеці – 
одного року. Найменших дітей приймають до бельгійських і 
французьких дошкільних навчальних закладах, а в Швейцарії і Квебеці – 
безпосередньо перед початковою школою. 

ІІ. Загальноосвітні навчальні заклади.  

Система загальної шкільної освіти складається з початкової, 
середньої й середньої спеціальної. У всіх чотирьох досліджуваних 
країнах вона має свою специфіку, відображену в мовних одиницях 
французької мови (див. дод. Б)  

У Франції школа поділена на три блоки: 
− початкова школа (école élémentaire) (5 років навчання);  
− колеж (collège) (4 роки);  
− ліцей (lycée) (2-3 роки).  

Система середньої загальної освіти в Бельгії складається з таких 
основних ступенів:  

− початкова, або елементарна, освіта (6 років), яка здійснюється з 6-ти 
років у початкових школах (école primaire);  

− 4-річна базова (неповна загальна середня) освіта, яка складається з 
двох послідовних періодів по 2 роки кожний (humanités – études 
secondaires, avec ou sans grec ou latin);  

− заключний  дворічний  цикл  повної  загальної  середньої  освіти  
(athénée, institution officielle d'enseignement secondaire destinée aux 
jeunes gens ou mixte, correspondant au lycée en France) [6].  
Обов’язкова шкільна освіта у Швейцарії триває 9 років: 

− 4-6 років (залежно від кантону) у початковій школі (école primaire);  
− 3-5 років у середній школі (école secondaire – établissement 

d'enseignement secondaire, faisant suite à l'école primaire);  
− 4 роки в школах гімназійного типу (гімназії (gymnases), ліцеї (lycées),  

колежі (collèges) – (établissements d'enseignement secondaire 
supérieur, dont la fréquentation fait suite à celle de l'école secondaire, se 
termine par les examens de maturité et permet l'accès à l'université), 
після закінчення яких можна отримати свідоцтво про середню освіту  
й без іспитів вступити до університетів і вищих політехнічних шкіл 
[2]. Система середньої освіти в Квебеці складається з трьох рівнів:  

− початкова освіта (6 років);  
− середня освіта (5 років) – (école secondaire);  
− колеж (3 роки) – (collège).  

Лексичні форми назв початкової школи на території чотирьох 
країн мають спільні та відмінні риси. У зовнішній формі трьох 
варіантів французької мови (французькому, бельгійському й 
швейцарському) уживається словосполучення école primaire: у складі 
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école élémentaire, école  

primaire, cours élémentaire і cours primaire відбувається чергування 
іменників  

école, cours і прикметників élémentaire, primaire.  

Прикметник primaire («початковий») фігурує в назвах у всіх 
варіантах французької мови, але тільки в трьох із них (бельгійському, 
швейцарському й квебекському) він указує саме на навчання в 
початковій школі. Прикметник élémentaire («елементарний») 
використовується тільки у Франції й Квебеці, однак елементарною 
школою у Франції називають тільки початкові класи, а в Квебеці – 
школу для дітей із 11 років: «Ecole élémentaire – l'école qui accueille les 
enfants à partir de onze ans, âge auquel commence l'instruction obligatoire 
au Canada». Це вказує на денотативні відмінності в межах двох 
варіантів французької мови.  

2. Середня освіта.  

При аналізі лексики територіальних варіантів французької мови 
чотирьох країн ми звернули увагу на назви середніх навчальних закладів 
– collège, lycée, athénée, cégep й gymnase. На території чотирьох країн 
для назв першого й другого рівнів середньої освіти використовуються 
різні лексеми: collège, lycée, athénée, gymnase або словосполучення 
enseignement secondaire и école secondaire. Але є в них  

і деякі спільні риси. Так, лексема collège викоистовується в лексиці 
ЛСП «Освіта» на території всіх країн, але відмінності на 
денотативному й сигніфікативному рівнях дають нам уявлення про 
різні об’єкти й поняття. Лексема lycée трапляється у Франції, Бельгії 
й Швейцарії, а école secondaire – у Швейцарії та Квебеці.  

Як було зазначено вище, першим рівнем середньої освіти у 
Франції є collège, у Бельгії – enseignement secondaire, у Швейцарії й 
Квебеці – école secondaire. У складі словосполучень enseignement 
secondaire (бельг.) і école secondaire (гельв., кан.) є спільний прикметник 
secondaire («другий») і різні іменники – enseignement («освіта») і école  
(«школа»). У Франції вони мають інші значення: enseignement secondaire 
(«середня освіта») має більш широке значення, ніж école secondaire 
(«перший рівень середньої освіти») у Бельгії.  

Денотативне значення теж буде неоднаковим. Collège у Бельгії є 
приватним навчальним закладом повної середньої освіти, зазвичай 
католицьким: «Collège – établissement libre d'enseignement secondaire 
complet, généralement catholique» [6]. У Квебеці словом collège  
називають навчальний заклад загальної та професійної освіти між 
середньою школою й університетом: «Collège d'enseigriement général et 
professionnel ou cégep est un établissement d'enseignement collégial 
québécois où est offerte une formation technique et pré-universitaire» [4, с. 
145]. У Франції collège – це навчальний заклад першого циклу загальної 
середньої освіти, куди без перевідного іспиту вступають усі учні після 
початкової школи: «Collège – établissement du premier cycle du second 
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degré» [8]. У Швейцарії в деяких кантонах словом collège називають 
другий рівень середньої освіти, який у Франції називається lycée: 
«Collège – établissement d'enseignement secondaire du deuxième cycle qui 
délivre le certificat de maturité» [2].  

IV. Вища освіта.  

Усі чотири країни – Франція, Бельгія, Швейцарія, Канада – мають 
усталену систему вищої освіти. Назви університетів – universités – 
однакові для всіх досліджуваних територій. Відмінності є тільки у 
швейцарському варіанті французької мови. Крім класичного 
університету (Université), у Швейцарії діє Технічний університет, який 
називається Ecole Polytechnique Fédérale. У Франції теж відкрито Ecole 
Polytechnique (Політехнічний інститут), але він не має 
університетського статусу, як у Швейцарії.  

Усі вищі навчальні заклади, крім університетів, в основному 
називаються школами (écoles). Диференціальні семи значення слова 
école в територіальних варіантах французької мови різні. У Франції 
такі школи називають Grandes Ecoles (великі школи), у Бельгії та 
Швейцарії – Hautes écoles (калька з нім. Hochschule) (вищі школи), у 
Квебеці – Ecoles nationales (національні школи). Кожний із цих 
прикметників так чи так указує на приналежність до вищого рівня 
освіти.  

Зауважимо, що французька лексика на території Франції, Бельгії, 
Швейцарії і Квебеку має досить специфічну предметну й понятійну 
віднесеність, тому накладання французької термінології на дійсність 
інших країн не завжди правильно відбиває реальність. Так, перший цикл 
навчання у вищих навчальних закладах досліджуваних країн трактується 
по-різному. У Франції в першому циклі дається загальна або науково-
технічна вища освіта, яка вже дозволяє працевлаштуватися. У Бельгії, 
Швейцарії й Квебеці перший ступінь вищої освіти прирівнюється до 
ступеня бакалавра у Франції, який надається після закінчення середньої 
школи. У Швейцарії документ про закінчення першого циклу теж є 
проміжним і потребує додаткового навчання.  

Отже, розглянувши структуру вищої освіти на територіях Франції. 
Бельгії, Швейцарії й Квебеку, ми виявили збіги й відмінності на рівні 
денотата. На даних територіях існують вищі навчальні заклади, які 
мають університетський статус (університети) або ж не мають його  

(вищі школи). Сигніфікат у назвах вищих навчальних закладів однаковий: 
Université на території чотирьох країн має одне поняття 
(«університет»), але системи навчання в університетах Франції, 
Бельгії, Швейцарії і Квебеку різні. Що стосується вищих шкіл, то 
французькі Grandes Ecoles, бельгійські й швейцарські Hautes écoles та 
квебекскі Ecoles nationales також мають спільний сигніфікат «вищі 
навчальні заклади неуніверситетського рівня». Однак повними 
міжваріантними синонімами їх назвати не можна через відмінності 
денотатів. 
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Аналіз змісту термінів, які стосуються вищої освіти, свідчить 
про досить широке уявлення французів, бельгійців, швейцарців і 
квебекців про систему освіти в цілому. Найбільш близькими є 
французька й бельгійська системи вищої освіти, швейцарська і 
квебекська мають специфічні особливості в назвах навчальних 
закладів, їх змістовому наповненні. Стосовно зовнішньої форми назв, то 
тут трапляються терміни, властиві одному або кільком варіантам 
французької мови, що є перспективним для подальшої наукової розвідки. 
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Анотація  
У статті розглядається художньо-інтерпретаційна діяльність як освітня технологія на 

заняттях з фаху (фортепіано), обґрунтовується її роль у становленні майбутнього вчителя 
музичного мистецтва. Автори розглядають три етапи художньо-інтерпретаційної взаємодії: 
граматична та психологічна інтерпретація тексту; історична інтерпретація тексту; побудова 
теоретичної моделі тексту та створення виконавської концепції твору. 

Ключові слова  
Художня інтерпретація музичного твору; діалог; взаємодія; освітня технологія. 

Abstract  
In the article the artistic and interpretive activities as educational technology in the 

classroom with the main musical instrument is justified by its role in the future teacher of music. 
The author examines three stages of artistic and interpretative interaction, grammatical and 
psychological interpretation of the text: interpretation of parts (elements) and their unity; access to 
ideas and creating hypotheses about the content of the whole; transfer the content found on the 
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