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З.В. Куликівська, 

студентка ІІ курсу історичного факультету 
(Житомирський державний університет) 

ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ 

У статті розглядається одне з найважливіших питань зовнішньополітичної діяльності України – 
інтеграція її до Європи, вступ до Європейського Союзу. 

Україна завжди знаходилась у центрі міжнародної політики. І сьогодні  міжнародна спільнота   
приділяє їй значну увагу. Причини цього в тому, що Україна знаходиться у серці Європи. Вона 
географічно й історично завжди була європейською країною. Україна – найбільша за територією держава 
Європи, що  має відносно велику кількість населення. Вона виступає своєрідним буфером між Європою і 
Російською Федерацією,  центром, де стикаються інтереси Заходу і Сходу.  

На початку незалежності України були визначені основні напрями її зовнішньої політики. Таких 
напрямів шість:  

1) утвердження України як незалежної демократичної держави; 
2) забезпечення стабільності міжнародного становища України; 
3) збереження територіальної цілісності та недоторканості її кордонів; 
4) включення національного господарства до світової економічної системи; 
5) захист прав та інтересів громадян України, її юридичних осіб за кордоном; 
6) поширення у світі образу України як надійного і передбачуваного партнера. 
Основним пріоритетом у зовнішній політиці України є Європейський Союз, інтеграція в Європу, до 

європейської спільноти. Тому вивчення цього питання є надзвичайно важливим. Оскільки останнім 
часом з’явилися нові обставини – після обрання президентом Віктора Ющенка Україна неухильно 
покращує свій імідж на міжнародній арені. 

Європейський Союз починає свою історію від 1950 р. Тоді європейські лідери переконалися, що 
співробітництво і спільні зусилля є кращим засобом забезпечення миру, стабільності і процвітання в 
Європі. Вони виступили за створення митного союзу, ліквідацію торгових бар’єрів усередині 
співтовариства, а також за розвиток ядерної енергії в мирних цілях. Створено Європейський економічний 
простір, євровалюту, відбувається політична інтеграція. Засновані  такі виконавчі органи, як Європейська 
Комісія, Європейська Рада, Європейський Парламент і Європейський Суд. 

Першого травня 2005 р. Європейський Союз поповнився ще десятьма державами і нараховує зараз  25 
країн. За деякими прогнозами, в майбутньому Європейський Союз перетвориться на щось, що 
нагадуватиме СШЄ (Сполучені Штати Європи).   

Причини прагнення України до Європейського Союзу: 
1) Європейський Союз – це найбільші у світі інвестори; 
2) Європейський Союз  – це вплив на світовий розвиток (після США); 
3) Європейський Союз – це система цінностей, на які орієнтується Україна (демократія, заможність, 

стабільність). 
Згідно з даними Державного комітету статистики України, ЄС утримує найбільшу частку в 

загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, які Україна отримала починаючи з 1991 р. До 2004 р. 
п’ятнадцять держав ЄС вклали 2,4 млрд. доларів у різні сектори народного господарства України, що 
становить 36 % від загальної суми у 6,7 млрд. Якщо додати внесок нових десяти держав-членів ЄС, то 
загальна частка ЄС – 25 –  сягає 55 % усіх інвестицій (3,7 млрд.) [1: 7].  

Паралельно будуються відносини стратегічного партнерства з США та Росією. Партнерство з 
Європейським Союзом необхідне для побудови європейської України, а партнерські відносини із США 
та Росією важливі для справжнього партнерства з ЄС.  

Із цих трьох пріоритетів найбільшим є  Європа. Альтернативи інтеграції України до європейської 
спільноти не існує. 

Що потрібно, щоб Україна стала членом Європейського Союзу, наблизилася до 
загальноєвропейських стандартів? 

Потрібно: 
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1) формувати демократичне громадянське суспільство, досягти європейських стандартів демократії, 
прав і свобод; 

2) боротися з корупцією і відмиванням коштів; 
3) забезпечити сталий економічний розвиток, економічне зростання – це насамперед визначає рух до 

Європи; 
4) досягти збільшення реальних доходів населення, розв’язання соціальних проблем, досягнення 

європейського рівня життя; 
5) провести земельну реформу; 
6) зробити суди незалежними; 
7) вступити до світової організації торгівлі (СОТ), членство в СОТ дає пільги.  
Вступ до СОТ полегшить нашим виробникам металу, продовольчих товарів та іншої продукції вихід 

на світові ринки, особливо європейські. Водночас великі іноземні виробники, що є лідерами у 
високотехнологічних галузях, зможуть скористатися більшою відкритістю внутрішнього ринку України. 
Це може призвести до економічно неперспективної спеціалізації України на сировинних галузях [2: 126]. 
Духу й букві СОТ суперечить те, що сьогодні чимало галузей української економіки (та й окремих 
підприємств) дотується з державного бюджету або існує в режимі сумнівних пільг. Серцем та 
ліберальною ідеєю всесвітнього торгівельного співтовариства є конкуренція.    

Сьогодні на першому місці – обсяги торгівлі України з країнами Співдружності Незалежних Держав. 
Але якщо взяти окремо Російську Федерацію, то тут торгівля з Європейським Союзом значно більша. 
Причому з ЄС зберігається позитивне сальдо. Україна туди більше вивозить, експортує. А з країнами 
СНД – негативне сальдо. 

Отже, саме європейський напрям буде визначальним для зростання українського експорту. Щоб 
закріпитися на ринках Європи, потрібно підвищити конкурентоспроможність українських товарів.   

Європейський Союз зацікавлений в екологічно безпечній Україні, яка є однією з найбільш 
проблемних  в екологічному відношенні країн Європи. Якщо у Франції, наприклад, сільськогосподарські 
угіддя займають лише 30,8% від загальної площі, то в Україні сільськогосподарське освоєння земель 
досягає 70% і є одним із найвищих у світі. Тобто ця частина навколишнього середовища знаходиться під 
регулярним антропогенним тиском. Крім того, Україна є одним з найменш водозабезпечених регіонів  
Європи. Зважаючи на це, громадськість повинна чітко усвідомити пріоритетність екологічного 
складника у системі суспільних цінностей. 

Рух до Європи взаємодоповнюється і взаємопосилюється з рухом до Російської Федерації, яка, як 
відомо, ніколи не мала на меті приєднання до Європейського Союзу. Високий ступінь інтегрованості 
ряду галузей промисловості – таких, як авіакосмічна та машинобудівна, значна залежність України від 
постачання енергоносіїв – це об’єктивна база для зміцнення співпраці між обома країнами. З Росією 
маємо майже дві з половиною тисячі кілометрів спільного кордону.  

З Росією зближує Україну людський фактор. За оцінками Посольства України в Російській Федерації, 
загальна кількість українців, які працюють у Росії, становить близько 1 млн. чоловік, а в сезон – понад 3 
мільйони. З них, за неофіційними даними, тільки 5-7% легально оформлені. Переважна більшість 
українських трудівників працює нелегально. Так, наприклад, у Тюменській області українці становлять 
понад 30% серед тих, хто не є громадянами Росії [3: 131]. Отже, на  Захід іти через Схід, не розриваючи 
зв’язки на Сході, торувати шлях до Європи. Україна тут чітко усвідомлює свій національний інтерес, 
робить те, що їй економічно вигідно. Вигідним є підписання в Ялті угоди про єдиний економічний 
простір між Україною, Росією, Білоруссю та Казахстаном. Тому ця угода є новим фактором у напрямі до 
Європи. Важливо, щоб єдиний економічний простір став реальністю, щоб він працював на Україну. 
Зараз, маючи власну державу, Україна мусить повною мірою використати творчий потенціал свого 
народу, скористатися своїми геополітичними та геоекономічними перевагами з позицій власних 
національних інтересів. 

Значним стимулом європейської інтеграції буде членство України в НАТО. Членство в НАТО – 
прообраз наступного входження України в Європейський Союз. НАТО – найпотужніша військово-
політична організація, найважливіший елемент глобальної безпеки, створений у 1949 р. 

НАТО створювався не тільки як військова організація, а й з метою політичного, економічного і 
соціального зв’язків між країнами альянсу. З розпадом Варшавського договору в 1991 р. НАТО разом з 
іншими організаціями, такими, як Організація з безпеки і співробітництва в Європі, планує політику з 
меншою загрозою континентальній безпеці.  

У 1999 р. до НАТО вступили Польща, Угорщина, Чехія. У 2002 р. туди  увійшли Болгарія, Естонія, 
Латвія, Литва, Румунія, Словаччина та Словенія. Кандидатами є Албанія, Хорватія, Македонія. 

У 1994 р. Україна першою з країн Співдружності Незалежних Держав підписала документ 
"Партнерство заради миру". Згідно з Будапештським меморандумом 1994 р., США є гарантом безпеки та 
територіальної цілісності України. В 1997 р. була підписана Хартія про особливе партнерство між 
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Україною і НАТО. Україна брала активну участь у миротворчих  операціях  на території колишньої 
Югославії. 

Співпраця України і НАТО проходить у 23 сферах. Причому військових сфер тільки чотири, а 
дев’ятнадцять з військовими питаннями не мають нічого спільного. 

Слід зауважити, що нейтралітет і позаблоковість не заощаджують кошти, а навпаки – держава 
змушена витрачати їх значно більше. Наприклад, нейтральна Швеція, населення якої таке ж, як в 
Угорщині, виділяє на оборону 5,358 млрд. дол., а член НАТО Угорщина витрачає на військові цілі лише 
781 млн. дол. [4: 136].   

Відповідно до НАТОвських стандартів іде процес реформування української армії. Її скорочення 
дасть значну економію. Ці кошти підуть на зміцнення боєздатності армії. Проблема модернізації і 
переоснащення української армії новітніми зразками озброєнь залишається першочерговою. Так, 
наприклад, застаріли морально або вичерпали свій експлуатаційний ресурс 80% ракетної артилерії, 
близько 60% військово-повітряних сил, 70% засобів радіоелектронної боротьби і 50% протитанкових 
озброєнь України. На думку західних експертів, бойовий потенціал української армії щороку знижується 
на 9% і в нинішньому 2005 р. становитиме трохи більше 20% від рівня 1992 р. [4: 137]. 

Варто наголосити, що у результаті ядерного роззброєння Україна позбулася третього за обсягом у 
світі ядерного потенціалу. Після розпаду СРСР на її території знаходилося 222 одиниці стратегічних 
носіїв – 176 міжконтинентальних балістичних ракет (МБР) і 46 важких бомбардувальників (ВБ). 
Залишалося і відповідне ядерне оснащення – близько 2000 ядерних боєголовок для МБР, крилатих ракет 
(КР) і ядерних бомб для бомбардувальників. До того ж Україна була місцем розміщення значної 
кількості тактичних ядерних боєзарядів [5: 96].  

Європейським стандартом є посилення цивільного контролю над Міністерством оборони. Ще недавно 
там  40% керівних посад займали цивільні, а в 2005 р. – їх буде 80%. "Невійськова" особа вже на посаді 
Міністра оборони, який має цивільних заступників.  

Важливим складником співпраці є те, що старші офіцери Збройних сил України проходять навчання 
на курсах в Оборонному коледжі НАТО у Римі, а також у школі НАТО в Обераммергау, в Німеччині. 
Контакти з цими двома освітніми установами були дієвими для сприяння заснуванню нового 
багатонаціонального факультету при Національній академії оборони України. До того ж організовуються 
програми перепідготовки для відставних військовослужбовців або тих, які найближчим часом будуть 
звільнені в запас або відставку для  полегшення їх інтеграції до цивільного життя.  

З метою набуття Україною членства в НАТО та Європейському Союзі 11 січня 2003 р. утворено 
Національний центр з питань євроатлантичної інтеграції.  

Створено Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України. Йдеться про 
прийняття Європейським  Союзом рішення про надання Україні статусу країни з ринковою економікою. 
На сьогодні вона таким вимогам відповідає.  

Завдання в тому, щоб поступово, крок за кроком наближатися до західних стандартів, євростандартів. 
З цією метою потрібно ефективно здійснювати реформи. 

У зв’язку з розширенням Євросоюзу Україна частково втрачатиме ринок Східної Європи і СНД, 
зокрема у сільському господарстві, – Євросоюз дає туди інвестиції. Тому першочерговим завданням тут 
є домовитися з Євросоюзом про подолання негативних для України наслідків його розширення. 
Важливо, щоб Захід об’єктивно оцінював те, що діється в Україні, адекватно сприймав процеси, які тут 
відбуваються. 

Потрібно ще більше покращувати позитивний імідж України. Для успішного її розвитку важлива 
національна єдність. Суспільству необхідні порозуміння та злагода. Люди хочуть жити за законами 
братерства, оскільки лише співробітництво може найшвидше привести до світового співтовариства. 
Партійні інтереси не можуть бути вищими, ніж національні: польські ліві, наприклад, не ставлять під 
сумнів європейську ідею, принципи демократії та непорушності приватної власності. 

Ідея об'єднання Європи переможе. Будьмо єврооптимістами! Вільній і демократичній Україні 
знайдеться місце у серці Європи. Сподіваємося, що до євроатлантичної інтеграції Україну приведе не 
прозахідна і проросійська, а проукраїнська політика. 
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В статье рассматривается один из важнейших вопросов внешнеполитической деятельности Украины 
– интеграция её в Европу, вступление в Европейский Союз. 

Kordon M.V., Kulykivska Z.V. Euro-Atlantic integration of Ukraine.   

The article deals with the most important question of the foreign policy activity of Ukraine and its integration 
with Europe and joining the EC. 
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ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ПЕРЕКЛАДУ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Предметом статті є  зміст та завдання інтегрованого навчання перекладу та іноземної мови на 
перекладацьких відділеннях вищих навчальних закладів. Визначаються основні напрямки роботи на 

заняттях та розглядаються чинники, що їх уможливлюють. 

Іноземна мова – один з найуніверсальніших предметів, здатних збагачувати зміст навчання. 
Об'єднання іноземної мови з іншими предметами має на меті вирішувати проблеми, з якими не можна 
впоратися не лише в межах однієї дисципліни, а й цілого циклу, оскільки необхідно застосовувати 
знання різних наук. Одним із способів організації викладання за проблемною ознакою є інтегровані 
курси іноземної мови з суспільствознавчими, художньо-естетичними, історичними та іншими 
предметами для загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл. Створення таких комплексних дисциплін 
певною мірою вирішує завдання розробки та впровадження методів прискореної освіти, що є важливим у 
сучасних умовах, коли людство відшукує шляхи скорочення термінів навчального процесу [1: 5]. Саме 
це зумовлює а к т у а л ь н і с т ь  даного дослідження. Розробку інтегрованих курсів, що включають 
іноземну мову, можна здійснювати і у вищих навчальних закладах для різних форм навчання: денної, 
заочної, екстернатної, дистанційної; у цьому ми вбачаємо м е т у  даного дослідження. 

Іноземна мова, зокрема англійська, сприяє розвитку особистості та її професійному становленню, 
закладаючи студентові уміння й навички іншомовного спілкування та орієнтуючи його у певній галузі 
знань. Щодо спеціальності "Переклад" професійно спрямоване викладання іноземної мови зумовлене 
характером її міждисциплінарних зв'язків з предметами гуманітарного, мовознавчого та перекладацького 
циклів. Саме така орієнтація практичного курсу англійської мови уможливлює якщо не створення 
комплексних дисциплін, то проведення інтегрованих занять "Переклад + іноземна мова" у ВНЗ. Одним із 
чинників доречності інтегрованого навчання перекладу та іноземної мови є ущільнення навчального 
плану з обох предметів. До того ж зазначені дисципліни характеризуються спільністю мети, змісту, 
засобів та прийомів навчання. 

Вивчення іноземної мови у вищій школі охоплює види мовленнєвої діяльності, пов'язані з рецепцією, 
продукцією, інтеракцією та медіацією (перекладом, посередництвом) [2: 136]. Інтегровані заняття 
"Переклад + іноземна мова" створюють умови для мотивованого практичного застосування набутих 
навичок та вмінь і дають можливість студентам бачити результати своєї праці, відчувати радість та 
задоволення від неї. Основною метою таких інтегрованих занять є удосконалення комунікативно-
когнітивних умінь, спрямованих на систематизацію та поглиблення знань щодо перекладацьких 
принципів та прийомів, а їх змістом – навчання перекладу як самостійного виду мовленнєвої діяльності 
поряд з традиційно засвоюваними на уроках англійської мови говорінням, читанням, письмом, 
аудіюванням. 

У ході інтегрованого навчання іноземної мови переклад, з одного боку, використовується у різних 
видах діяльності: у навчанні граматики, лексики, монологічного та діалогічного мовлення і т.д. З іншого 
боку, володіння згаданими аспектами іноземної мови дає змогу правильно інтерпретувати текст-джерело, 
для адекватного розуміння якого необхідно знати шляхи подолання труднощів мовного та мовленнєвого 
характеру при відтворенні одиниць цільовою мовою [3: 17]. Труднощі англо-українського та українсько-
англійського перекладу зумовлені як особливостями граматичної будови, лексики, семантики та 
прагматики двох мов, так і жанровими особливостями текстів, а також різною частотністю вживання 
мовних елементів і системних відповідників у мовленні. Адекватний переклад ґрунтується на 
автоматизованих навичках іншомовного говоріння, аудіювання, читання, письма. Вимоги до перекладу 
виражаються у конкретних уміннях: відшукувати потрібне значення слова; орієнтуватись у формальних 
ознаках лексичних та граматичних одиниць; застосовувати мовну та контекстуальну здогадку; 
передавати зміст еквівалентними засобами мови перекладу, відтворюючи смислове навантаження та 
стилістичні особливості оригіналу. 

Обидва компоненти інтегрованого заняття – переклад та іноземна мова – мають автономну 
самостійність та однакову важливість для становлення особистості студента і розвитку його професійної 
майстерності. Дані дисципліни використовують подібні види роботи. Матеріалом для занять можуть 
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бути тексти різних жанрів, журнальні та газетні статті, рекламні оголошення, інструкції, каталоги, 
довідники і т. ін. У процесі їх перекладу студенти опановують лексичні, граматичні та фразеологічні 
явища, характерні для певного дискурсу, способи їх перекладу з англійської мови на українську та 
навпаки, навчаються використовувати довідкову літературу, засвоюють еквіваленти основних термінів, 
скорочення, прийняті, наприклад, у науково-технічній, юридичній літературі. Їх опрацювання вимагає 
дотримання основних етапів засвоєння лексичного матеріалу [4: 99-109], виконання системи вправ 
рецептивного та комунікативного характеру. Неопрацьовані на практиці англійської мови тексти 
використовують для реферування та перекладу.  

Інтегровані заняття "Переклад + іноземна мова" включають такі види роботи, як прослуховування 
аудіокасет, перегляд відеофільмів та, як вимагає сучасний комунікативний підхід до викладання 
іноземної мови, проведення науково-методичних, прес-конференцій, бесід за круглим столом, інтерв'ю, 
завдання на аргументоване монологічне мовлення, діалоги з обговоренням та відстоюванням 
протилежних точок зору, дискусії з проблемних питань, за принципом "за – проти", рольові ігри на теми 
робочої програми з практики англійської мови. До них додають завдання з перекладу (наприклад, 
виконайте роль перекладача; виявіть та проаналізуйте труднощі відтворення певних мовних і 
мовленнєвих явищ тексту оригіналу у тексті перекладу; виберіть еквівалент та обґрунтуйте його 
доцільність і т.д.). Подібні завдання професійно та комунікативно спрямовані і мають цільову установку: 
реакція на чужий погляд, розпитування, переконання співрозмовника, вираження згоди / незгоди, 
схвалення / несхвалення. Вони можуть мати як усний, так і письмовий характер. 

З іншого боку, на основі текстів для перекладу з української мови на англійську можна провести 
вправи на діалогічне та монологічне мовлення, які поряд з формуванням / удосконаленням навичок 
говоріння передбачають і перевірку достовірності відтворення матеріалу іноземною мовою. 
Відпрацювання окремих аспектів перекладу (передача контекстуальних значень означеного та 
неозначеного артиклів, української граматичної категорії роду, фразеологічних одиниць, реалій і т.д.) 
знаходить подальше втілення у комунікативних вправах мовного блоку. Частину комплексних завдань 
доцільно виносити на самостійну роботу. Інтегрованого характеру можуть набувати і заняття перевірки 
знань студентів: різні види робіт, які складаються з одного чи кількох етапів і містять завдання для 
контролю мовних, мовленнєвих і перекладацьких навичок 

На інтегрованих заняттях з іноземної мови та перекладу (особливо на старших курсах) вирішуються 
наступні завдання: подальший розвиток творчих умінь та навичок усного та письмового мовлення, 
здатності поглиблено читати, точно і всебічно розуміючи оригінальний англійський текст будь-якої 
складності; поповнення словникового запасу студентів та інтенсивна активізація лексичних одиниць, 
накопичених на попередніх етапах навчання; тренування та корекція навичок вимови; розвиток 
дискусійних та комунікативних умінь, навичок реферування та перекладу з української мови на 
англійську та навпаки; удосконалення професійних якостей майбутнього перекладача, що включають 
навички спілкування та мовного посередництва. 

Найефективнішим способом організації діяльності на занятті є ділова гра, яка дозволяє залучати до 
процесу навчання іноземної мови модель майбутньої перекладацької діяльності студентів. Ділова гра 
(гра-співробітництво, гра-конфлікт, гра-змагання і т.д.) – різновид рольової гри, в основу якої покладено 
професійний предмет обговорення. Вона імітує ділове спілкування, метою якого є встановлення бізнес-
контактів між людьми для здійснення спільної діяльності. До найтиповіших ситуацій ділового 
спілкування належать обміни поглядами, бесіди, дискусії офіційного та неофіційного характеру, для 
участі в яких студентам слід уміти запитувати інформацію, виступати перед аудиторією з 
повідомленням, дискутувати [5]. До того ж на інтегрованих заняттях "Переклад + іноземна мова" вони 
виступають перекладачами в описаних ситуаціях, у них формуються навички виявляти та долати мовні 
труднощі відтворення того чи іншого аспекту мови оригіналу (наприклад, кліше у суспільно-
політичному тексті, науково-технічна термінологія, прецізіонна інформація, неособові форми дієслова і 
т.д.) у мові перекладу, а також розуміти та передавати широкий спектр понять, що виражають вибачення, 
вдячність, оцінку і т.п.  У діловій грі, в якій задіяні "перекладачі", можуть бути залучені всі студенти 
групи з різним ступенем участі, що залежить від їхніх психологічних особливостей та навчальних 
можливостей. Останні зумовлюють, поміж іншим,  використання ТЗН у навчанні аудіювання та техніки 
усного перекладу. На інтегрованому занятті переклад виступає засобом перевірки почутого / 
прочитаного і видом мовленнєвої діяльності, що формує навички безпосередньо професійного 
спрямування.  

Уміння перекладати усно передбачає знання найчастотніших перекладацьких відповідників та 
автоматизовані навички їх використання. Лише знання перекладацьких відповідників без автоматизму їх 
уживання недостатнє для перекладача, оскільки у нього не вистачає часу для пригадування еквівалентів. 
Вагання та паузи у перекладі заважають адекватному сприйняттю перекладного тексту, порушуючи 
комунікацію між партнерами. Ґрунтовне запам'ятовування мовних одиниць та моделей у мовленнєвих та 
перекладацьких вправах дозволяє водночас тренувати мовленнєві та перекладацькі уміння й навички. У 
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вправах, що мають професійну спрямованість, викладач звертає увагу студентів на важливі у 
посередницькій діяльності види роботи: діагностику і профілактику фонетичних, граматичних, 
лексичних помилок при відтворенні українських текстів англійською мовою, перекладацький аналіз 
вправ, обґрунтований вибір еквівалентів і т.д. 

Інтегровані заняття "Переклад + іноземна мова" реалізують наступні аспекти:  
а) мовний, спрямований на активізацію лексико-граматичних засобів вираження теоретичних і 

практичних знань з філології та перекладознавства; 
б) комунікативний, який полягає у переносі знань з перекладу або іноземної мови на новий 

предметний зміст, де реалізуються основні функції спілкування (когнітивна, інформативна, регулятивна, 
етикетна); 

в) текстовий, пов'язаний з використанням для роботи текстового матеріалу. Текст, з одного боку,  є 
джерелом накопичення знань на тему, що розглядається на практиці англійської мови, а з іншого – 
арсеналом засобів вираження цих знань. До того ж для даного матеріалу характерна комунікативна 
спрямованість, оскільки набуті студентами знання призначені не лише для підвищення рівня 
інформованості, а й для обміну цими знаннями у процесі спілкування [1: 10]. Інтенсивне вивчення, 
закріплення та практичне застосування теоретичних положень перекладознавства найповніше втілене в 
інтегрованому навчанні двох зазначених дисциплін. Метою тематичних текстових вправ є перевірити 
засвоєння теоретичних знань шляхом письмового й усного перекладу текстів різних жанрів та стилів; 

г) медіативний, який передбачає формування у студентів умінь не лише правильно організовувати 
власне мовлення та спілкування з іншими людьми, а й виступати посередником у комунікації 
різномовних колективів, адекватно відтворюючи у мові перекладу лінгвістичні, екстралінгвістичні, 
прагматичні параметри усного чи письмового тексту та дотримуючись основних правил стратегії 
перекладача (правила "непомітності", принципу мотивованості перекладацьких  трансформацій тощо). 

Дуже часто заняття з перекладу та іноземної мови проводить один викладач, що полегшує планування 
навчального матеріалу, уникаючи зайвого дублювання і одночасно забезпечуючи повторення матеріалу, 
його застосування у різних ситуаціях. У такому випадку заняття складається з двох взаємодоповнюючих 
частин, які розподіляються по-різному: спочатку подається матеріал з практики англійської мови, а потім 
опрацьовуються завдання з перекладу або навпаки. Можливий переміжний характер завдань з перекладу 
та іноземної мови. Якщо  у інтегрованому занятті беруть участь два викладачі, підготовка вимагає їхніх 
скоригованих зусиль з урахуванням психологічної та методичної сумісності. 

Інтегроване навчання перекладу та іноземної мови має різні форми реалізації. Під комплексні проекти 
підлягають комбіновані та узагальнюючі уроки, спрямовані на активізацію та перевірку різних видів 
мовленнєвої діяльності. Інтегрованого характеру можуть набувати  окремі заняття з англійської мови не 
лише з предметами перекладацького циклу, а й з лінгвокраїнознавством, порівняльною граматикою, 
лексикологією, стилістикою та практичним курсом другої іноземної мови. 
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Баранова С.В. Интегрированное обучение переводу и иностранному языку. 

Предметом статьи являются  содержание и задачи интегрированного обучения переводу и 
иностранному языку на переводческих отделениях высших учебных заведений. Определяются основные 

направления работы на занятиях по обеим дисциплинам и рассматриваются факторы, которые 
делают их возможными. 

Baranova S.V. Integrated translation and foreign language teaching. 

The article deals with the subject- matter and tasks of the integrated translation and foreign language teaching 
at translation departments of higher educational establishments. The basic types of activity in both subjects at 

the lessons and the factors that enable them are considered. 
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ЦЕНТРИ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Стаття пропонує розглянути деякі питання, які обов’язково повинні б були виникнути при створенні 
центру самостійного вивчення іноземної мови. У ній описано чотири такі центри і відзначено різницю 

між логічним обґрунтуванням кожного центру, його людськими ресурсами та користувачами. 
Прийняття проінформованого рішення про тип центру, яке базується на логічному обґрунтуванні 

навчального закладу і на наявних людських ресурсах, забезпечить функціонування ефективної системи 
самостійного вивчення іноземної мови, яка задовольнить користувачів. 

За останні десятиліття був відновлений інтерес до самостійного вивчення іноземної мови. Цей інтерес 
охоплює різні сфери вивчення мови, а саме: стратегії вивчення [1; 2]; матеріали [3]; самооцінку [4]; 
організацію та менеджмент центрів самостійного вивчення іноземної мови [5]; типи центрів [3; 6; 7]. На 
жаль, українських та російських досліджень не виявлено, хоча поява ресурсних центрів Британської Ради 
та USIS у декількох містах України можуть розглядатися як варіанти таких центрів. 

Зазначені автори безперечно розкрили багато питань, пов’язаних з такими центрами, однак Mc 
Cafferty [8: 19] стверджує:  

Будь-якусистему вивчення мови чи її навчання можна виправдати принаймні двома шляхами – через 
логічне обґрунтування, яке повинно бути експліцитним, виправданим та релевантним, та через 
реалістичне та практичне застосування. 
Sheerin [3: 147] вважає, що  

... система доступу відіграє визначну роль за умови, що студент має свободу вибору, яку забезпечує 
пошук інформації. 

Таким чином, логічне обґрунтування для вибору певного центру самостійного вивчення мови 
здається фундаментальним рішенням, і все ж це поняття рідко згадується в літературі з центрів 
самостійного вивчення  мови. 

Мета статті – стисло описати чотири типи таких центрів і розглянути, як логічне обґрунтування 
організації центру самостійного вивчення мови пов’язано з наявними чи потрібними людськими 
ресурсами та з типом користувачів цих центрів. 

Типи центрів самостійного вивчення іноземної мови. У цьому розділі ми описуємо чотири центри 
самостійного вивчення іноземної мови і наводимо приклади кожного типу. Ці приклади потім будуть 
детально проаналізовані у розділі "Порівняння систем." 

Перший тип – це система, розроблена виключно для вивчення мови. Всі матеріали класифіковані, й 
інформація зберігається або в електронному вигляді, або у роздрукованому. Коли студент бажає 
користуватися послугами центру, він / вона звертаються до меню, щоб отримати доступ до системи. 
Інформація в системі класифікується за навичками, рівнем, темами, функціями і часто має перехресні 
посилання. Щоб бути здатним користуватися послугами цього центру, студент повинен бути ефективним 
користувачем системи, що вимагає певної практики та підготовки. Прикладом такої системи є центр 
університету Нансі (Франція). 

Другий тип – це така система самодоступу, яка дає студенту можливість походити та вибрати, що 
вивчати. Центр розташовує матеріали за чітко визначеними категоріями: аудіювання, читання, 
фонологія, ігри, тощо, які, в свою чергу, зазвичай користуються певним кольором за рівнями складності. 
За рахунок цього студенти можуть незалежно отримувати доступ до системи і легко знаходити галузь, 
яку вони бажають вивчати. Педагогічний інститут в Куала Лумпур (Малайзія) працює за цією схемою. 

У третьому центрі студентів направляють до певного набору матеріалів у центрі їх викладачі. 
Звичайно, матеріали, які знаходяться у центрі, тісно пов’язані з роботою, яка ведеться на практичних 
аудиторних заняттях, і класифікуються подібним чином. Студенти, які користуються цією системою, 
мають дуже мало контролю над тим, що вибрати. Класифікація матеріалу звичайно дуже проста, 
наприклад, робочий матеріал №1, робочий матеріал №2. Такою системою користуються студенти 
лінгвістичного інституту в Чулалонкорні (Бангкок). 

Останній (четвертий) центр є часткою бібліотеки. Самодоступні матеріали відкриті для користування 
всіма студентами вузу. Матеріали центру самодоступу можуть бути відокремлені від головної бібліотеки 
або можуть класифікуватися разом з іншими матеріалами, тому підручники з англійської мови можуть 
стояти на полиці поруч з підручниками з німецької або французької мови. Користувач може отримати 
доступ до системи кількома методами, а саме: класифікаційною системою бібліотеки, окремою секцією з 
вивчення іноземної мови та шляхом перегляду. Так працює центр самостійного вивчення мови в 
Гонконгу. 
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Перед тим, як вибрати певний центр самостійного вивчення мови, потрібно розглянути наступні 
питання: 

1. Навіщо цей центр потрібен? (Логічне обґрунтування); 
2. Хто буде користуватися послугами центру? (Користувачі); 
3. Які людські ресурси наявні, щоб допомогти в організації центру та його роботі? (Людські 

ресурси). 
Центри можуть працювати в режимі меню, супермаркету, відкритого доступу та контрольованого 

доступу. 
Часто центр створюють до того, як розглянуті ці питання. Результатом цього є той факт, що ВНЗ 

може організувати центр, не оптимальний для певної ситуації, або гірше – прийти до висновку, що 
використавши багато грошей та зусиль, центр самостійного вивчення мови рідко використовується. 

Логічне обґрунтування. Логічне обґрунтування для організації центру самостійного вивчення мови  
може базуватися на одній причині або декількох: 

1. Фінансова. Центр розглядають як найбільш ефективний у ракурсі витрат при проведенні навчання 
мови; можливо, під тиском скорочення витрат, штату чи бюджету. 

2. Педагогічна. Центр – найкращий шлях допомоги студентам покращити їх мовні навички як на 
основі ліквідації їх прогалин, так і на основі подальшого розвитку навичок. 

3. Ідеологічна. Центр – це автономне навчання, і це цінна ціль, яка підвищує мотивацію, незалежність 
і, отже, ентузіазм вчитися. 

4. Престижна. Подібно до появи у 70-х роках фонолабораторій у всіх ВНЗ (України теж), центри 
самостійного вивчення мови можуть розглядатися як даність прогресу у навчанні  іноземної мови. 

Користувачі. Всі центри надають унікальні послуги, бо обслуговують різні групи користувачів у 
різних оточеннях. Категорії користувачів поділяються на наступні: 

- громадський сектор (коледжі) vs приватний сектор (навчальний центр компанії); 
- внутрішні (на території закладу, працюють повний робочий день) vs зовнішні (за територією 

закладу, працюють неповний робочий день); 
- саморозвиток (довготривала мотивація) vs освіта (короткострокова мотивація); 
- витончені vs прості; 
- загальна мета vs специфічна певна мета (навичка або тема) 
Людські ресурси. Кожен центр вимагає певної кількості персоналу – від голови адміністрації до 

помічників. Також кожен центр покладається на певних експертів з організації та утримання центру. Їх 
можна описати як ключові людські ресурси. Таблиця 1 показує, які людські ресурси потрібні для 
організації та роботи центру та їх функції. 

Таблиця 1 
 

Ключові людські ресурси Функції 
спеціаліст з мови ресурси, класифікація системи розвитку 

навчальних матеріалів, радник для 
користувача 

комп’ютерний консультант класифікація комп’ютерної системи, 
установка, розвиток 

бібліотекар  класифікатор системи і менеджер 
подальша розробка матеріалів подальша розробка матеріалів 
помічник адміністрації адміністрування 
технічний спеціаліст підготовка техніки, ремонт 

 
Порівняння центрів. Розглянувши логічне обґрунтування закладів, їх користувачів і наявні людські 

ресурси, можна побачити причини створення різних типів центрів, про які згадано вище. 
Університет Нансі має велику кількість витончених користувачів іноземної мови у різних галузях. В 
університеті є розвинута меню система, яка базується на сучасній індексовій системі карток. Студенти 
університету можуть легко користуватися цією системою, лише навчившись нею оперувати. Маючи 
велику кількість потенціальних користувачів, вуз зосередив увагу на встановленні системи, в якій 
викладачу належить дуже мала роль.  

У педагогічному інституті в Куале Лумпур є група користувачів з різними мовними проблемами. Тут 
інститут працює в системі супермаркету. Користувачі добре мотивовані і приймають на себе значну 
відповідальність за свої власні досягнення на шляху покращення їх мовленнєвих навичок. Система 
супермаркету має тут перевагу, бо вона дешевша за систему меню, більш націлена на окрему групу 
користувачів, ніж система відкритого доступу, і менш обмежена, ніж система контрольованого доступу. 

У Бангкоку студенти працюють у системі контрольованого доступу. Студенти, які вивчають точні 
науки, можуть не бути добре мотивованими використовувати значний час на вивчення іноземної мови, 
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тому їм потрібна зовнішня мотивація. Шляхом направлення студентів до певних матеріалів, можливо, 
заповненням робочих листів як форми оцінювання засвоєння ними курсу з іноземної мови викладачі 
мотивують студентів користуватися центром самостійного вивчення мови. Прогнозованим побічним 
ефектом може бути більша зацікавленість студентів у користуванні центром і продовження 
вдосконалювати свої мовленнєві навички самостійно. 
Гонконг має найскладнішу групу користувачів – велику групу користувачів загальною іноземною мовою 
різного рівня та віку. Система відкритого доступу є найкращим рішенням у цій ситуації. 

Таким чином, аналіз логічного обґрунтування, наявних людських ресурсів та користувачів допомагає 
зробити належний вибір центру самостійного вивчення мови. Ми не стверджуємо, що єдина система, яка 
можлива для студентів немовних спеціальностей – це система контрольованого доступу, або, якщо 
заклад гарно фінансується, то йому потрібно витратити гроші на систему меню.   

Навчальний заклад або інша установа повинні прийняти проінформоване рішення стосовно найбільш 
прийнятої системи для цієї установи у конкретній ситуації. Однак це проінформоване рішення повинно 
прийматися до створення центру. І на цій стадії вже потрібно мати відповіді на наступні питання: 

- як центр впливає на результати навчання в аудиторії? 
- які матеріали потрібно закупити / розробити для центру? 
- які форми самооцінки потрібно розробити, щоб студенти самі оцінювали свій власний прогрес у 

вивченні іноземної мови? 
- чи має навчальний заклад достатньо ресурсів, необхідних для того типу системи, яка йому потрібна, 

чи треба збільшити ресурси? 
- яким потрібно бути розташування центру?  
 На ці питання і потрібно націлити подальші дослідження. 
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Бокун И.А. Центры самостоятельного изучения иностранного языка. 
Статья рассматривает некоторые вопросы, которые могут возникнуть при создании центра 

самостоятельного изучения иностранного языка. В статье описываются четыре типа таких центров 
и разные системы, которыми эти центры пользуются. Автор выделяет критерии, по которым данные 

центры отличаются, а именно: логическое обоснование создания каждого центра, человеческие 
ресурсы и пользователи. Детальный анализ этих критериев поможет принять проинформированное 

решение о необходимом типе центра для данного учебного заведения. 

Bokun I.A. Self-access centres. 

This paper proposes a framework for consideration when establishing a self-access centre. It describes four such 
centers and the different systems they use, and then outlines the difference between each center’s rationale, 
human resources and users. The paper suggests that the practical application of the system of self-access 

language learning must be examined before setting up a self-access centre. Making an informed decision about 
the type of self-access system, based on the rationale of the institution and the human resources available, will 

ensure an efficient system that suits the end-users. 
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ВИЗНАЧЕННЯ  ПРІОРИТЕТНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ ЗА 
ДОПОМОГОЮ МЕТОДУ ПРОГНОЗНОГО ГРАФА 

У статті розкривається сутність і технологія одного з активних методів  пошуку інноваційних ідей – 
методу прогнозного графа, при застосуванні якого визначено пріоритетний напрям розвитку освітніх 

інновацій, що діють у системі загальної середньої освіти України. 

Класична система освіти і класична загальноосвітня школа під впливом  геополітичних змін і 
суспільних трансформацій зазнає суттєвих перетворень. І тому в ХХІ столітті важливим постає їх 
розвиток на засадах сучасних інформаційних та інтелектуальних технологій.   

Розв’язання актуальних проблем сучасної освіти вимагає міцної опори на сучасну філософію і 
методологію освіти як галузь наукового знання, що забезпечує методологічне, світоглядне, прагматичне 
функціонування та розвиток освіти у суспільстві і має когнітивну, світоглядну, гуманістичну, соціальну, 
культурологічну спрямованість [1].  

Важливим, на наш погляд, є  спрямування педагогічних систем, у тому числі й закладів освіти,  на  
відкритість до сприйняття й народження нових ідей, їх трансформацію і саморозвиток.  

Відкритість педагогічних систем орієнтує їх на інновації, відображає їх здатність передавати 
вироблені ідеї, способи роботи, форми взаємодії в різні сфери життя і діяльності людей та допомагає 
засвоювати нові ідеї, методи, соціальні, психологічні і педагогічні технології, перебудовуючи і 
розвиваючи за рахунок цього свою структуру.  

Становлення відкритої педагогічної системи значною мірою залежить від того, як уміло і 
результативно будують педагогічні колективи та їхні керівники зв’язки з різними представниками 
громадськості (pablik relation), а також усередині колективу.  

Тому значне місце посідають теоретико-методологічні засади експертизи педагогічних інновацій, що 
діють в освіті, уміння членів педагогічних колективів  визначати пріоритетні напрями їхнього розвитку. 

Для цього ми застосували метод прогнозного графа  як один із експериментальних методів, що 
забезпечує  активний пошук  інноваційної, або пріоритетної ідеї (табл. 1) [2: 303].  

 
Таблиця 1. 

Методи пошуку інноваційних ідей 
 

Методи пасивного пошуку: Методи активного пошуку: 
Емпіричні: 
- опитування спеціалістів, 
- опитування споживачів, 
- оцінка публікацій. 
Системно-логічні: 
- морфологічний аналіз, 
-функціонально-вартісний аналіз, 
-"дерево" рішень проблеми. 

- аналіз патентів, 
- маркетингові дослідження, 
- пропозиції та ліцензії, 
- пропозиції розробників, 
- пропозиції раціоналізаторів, 
- пропозиції і відгуки споживачів, 
- пропозиції працівників, 
- пропозиції винахідників, 
- аналіз продукції конкурентів,  
- аналіз матеріалів виставок і ярмарок. 

Творчі: 
- "мозкова атака", 
- метод колективного блокнота, 
- метод Дельфі, 
- метод аналогій, 
- метод інверсії, 
- метод асоціацій, аналогів, 
- метод прогнозного графа. 

 
Метод прогнозного графа застосовано нами як експертна і формально-математична процедура, яка 

відбиває узагальнені судження широкого кола спеціалістів про предмет обговорення. 
У нашому випадку такими спеціалістами (експертами) виступили три групи педагогічних працівників 

(група А, Б, В). До групи "А" увійшли  представники творчого наукового колективу з проблеми науково-
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методичного забезпечення експертизи освітніх інновацій;  до групи "Б" – методичні  працівники центру 
інновацій та інформації ЦІППО; до групи "В" – студенти магістратури факультету менеджменту і 
психології ЦІППО.  

Вірогідність групового експертного оцінювання залежала як від загальної кількості експертів, так і 
від індивідуальних характеристик кожного. Тому важливого значення набули такі основні 
характеристики оцінки якості експертів, як їх компетентність (ступінь кваліфікації в певній галузі знань) 
[3].  

У зв’язку з  тим, що компетентність є складною характеристикою особистості, нами  аналізувався 
спочатку рівень і широта обізнаності експерта з проблемою в галузі педагогічної інноватики,  розуміння 
ним проблем і перспектив розвитку інноватики, враховувалася наявність  наукового ступеня і наукового 
звання, кількість публікацій з цієї проблеми. По-друге, визначався рівень експертів методом 
самооцінювання власних досягнень у досліджуваній галузі знань за формулою: 

)kk(K as +=
2
1

 (1) 

де ks – визначена самим експертом на основі своїх суджень про свою інформативність, креативність, 
конформність, широту мислення, самокритичність (величина визначається за 10-бальною шкалою);  

ka – визначається методом анкетування за цією ж шкалою і цими показниками. 
Сформувавши компетентні групи експертів за методом прогнозного графа, ми поставили перед ними 

завдання у визначенні прогностичної ідеї, яка лежить в основі педагогічних інновацій, що діють у 
системі загальної середньої освіти. 

Обробка результатів групової експертизи дозволяє отримати найбільш точні й вірогідні судження про 
перспективні напрями розвитку педагогічних інновацій. У першу чергу нас цікавили інновації, які є 
перспективними для системи загальної середньої освіти в період її модернізації.  

Основою цього методу  в адаптації його  до визначення прогностичних інноваційних ідей є процедура 
аналізу і побудова прогнозного графа, який відбиває узагальнення суджень трьох груп кваліфікованих 
експертів.  

Побудова графа здійснювалася на декількох рівнях (рис. 1): перший – "рівень заземлення" – 
проводився одночасно з відбором і перевіркою компетентності експертів; другий – "рівень визначення 
компетентності експертів методом анкетування" – застосовувались анкети  для експертів;  третій – 
"рівень визначення компетентності експертів методом самооцінки" – застосовувався метод самооцінки; 
четвертий – "рівень узагальнення" – застосовувався метод "мозкового штурму",  в результаті якого 
визначалась основна характеристика прогностичних  інновацій; п’ятий – "рівень визначення прогнозу" – 
визначення  кінцевого судження про те, які педагогічні інновації мають найбільш застосовану наукову 
ідею і скільки їх визначено у відносних і абсолютних величинах. На четвертому і п’ятому рівнях 
практично  відсутні "промахи" у судженнях, тому що на цих рівнях працюють ті експерти, які є  
висококваліфікованими (рис.1).  

Такий метод дослідження має виражений лінійний характер. 
На другому рівні аналіз даних зв’язків має більш широкий аспект, оскільки на результати самооцінки 

накладаються результати анкетування і ранжирування; на третьому рівні – результати самоаналізу; на 
четвертому – метод "мозкового штурму", на п’ятому – метод узагальнення. На останніх рівнях 
застосовується математичний апарат. Ті результати, які отримані в ході математичної обробки і віднесені 
до "промахів", випадають із загальної побудови графа. Але повністю ми їх не відкидали, тому що будь-
які зміни, які показують "промахи" в соціальних системах, можуть вплинути на кінцевий результат.  

Четвертий рівень графа побудований на аналізі висловлень трьох груп компетентних експертів, їхніх 
взаємозв’язків та взаємозалежностей. На цьому рівні визначається "ціна оцінки суджень " і "ціна 
оптимальності судження" .  

Для цього нами була застосована лінійна функція визначення комплексного показника якості 
інноваційного продукту, що характеризується вибором пріоритетного напряму розвитку освітніх 
інновацій (P), який, у свою чергу, виражається інноваційною ідеєю, покладеною в їх основу (p) та 
кількісною оцінкою їх застосування (g):  

i

in

i
i pgP ×= ∑

=1
,         (2) 

де gi – значущість i-го показника; pi – кількісна оцінка i-го показника; п- кількість експертів. 



Л.І. Даниленко. Визначення  пріоритетних напрямів розвитку освітніх інновацій за допомогою методу 
прогнозного графа 

15 

 

Потенційні експерти (1 рівень) 

Група А Група В Група С 

сукупність "промахів" 

Попередня група експертів (2 рівень) 
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Рис. 1. Прогнозний граф щодо визначення пріоритетного напряму спрямованості педагогічних інновацій 

 
Більшість експертів погодилася, що в основі педагогічних інновацій  найчастіше зустрічаються такі 

наукові ідеї, як гуманізація, індивідуалізація і диференціація.  
Пріоритетним  напрямом розвитку освітніх інновацій (P) визначилась ідея гуманізації, яка  

ґрунтується на толерантності, співпереживанні, взаємодопомозі, підтримці, турботі, взаєморозумінні, 
взаємоповазі, взаємодії, тих якостях особистості, формування яких є метою абсолютної більшості 
інноваційних проектів  і  програм (технологій). 

Коефіцієнт відносної значущості i-го показника (гуманістичної ідеї) дорівнює  0,78 і характеризує 
максимальну кількість експертів, які визнали цю ідею пріоритетною (максимальна величина i-го 
показника дорівнює  одиниці). 

Порівнюючи одержані результатів з  векторною діаграмою конфліктних потенціалів України у різних 
сферах життєдіяльності суспільства станом на 2002 рік та прогноз на 2010 рік, розробленою 
В.П. Гондюлом   [4: 22-23],  ми бачимо важливість гуманістично спрямованих інновацій тому, що у сфері 
освіти і культури  конфліктність не знижується, а, навпаки, зростає.  До основних конфліктів 
В.П. Гондюл відносить ті, що зосереджені в духовному світі суспільства, в освіті і культурі. 
Конфліктогенність України в освітній сфері, стверджує автор, викликана наявністю низки проблем 
освіти дорослого населення (понад 75% громадян), до яких віднесені:  

− обмежена кількість освітньо-професійних програм у вищих навчальних закладах, закладах 
професійної освіти для підвищення кваліфікації, перепідготовки, надання іншої (другої, третьої тощо) 
освіти; 

− поширеність серед населення думки про те, що освіта обов’язково повинна підтверджуватися 
документом про освіту; 

− правова неврегульованість сучасних форм набуття освіти (дистанційне навчання, самоосвіта 
тощо); 

− недоступність отримання якісної освіти за територіальною та економічною ознаками.  
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Тому, працюючи з дорослими людьми, важливо в інститутах післядипломної педагогічної освіти, , 
знайомити їх із сучасними освітніми інноваціями, які спрямовані на розвиток гуманістичних якостей 
особистості та гуманістичних стосунків між учасниками навчально-виховного процесу. 

Важливим у теорії управління закладами освіти є формування у керівників на курсах підвищення 
кваліфікації вмінь щодо переходу до демократичного, громадсько-державного управління. 

Відзначимо, що всередині організаційних структур закладів на сучасному етапі  активно створюються 
не адміністративно-бюрократичні відносини, а відносини суб’єктної комунікації, в яких кожний 
орієнтований на спілкування, а кожний "акт комунікації навантажений інтенціональним смислом, 
установкою на іншу рівноправну свідомість" [5].  Цьому сприяє участь колективів в інноваційній 
діяльності, виконання ними конкретних інноваційних проектів. 

В Японії, наприклад, у рамках програми "Технополіс" у центрі уваги проблема "вирощування" зразків 
нового способу комунікації, в якому поєднуються процеси універсалізації і соціалізації діяльності. Це 
досягається за рахунок більш високої концентрації комунікацій між різними науково-технічними, 
природознавчими, соціогуманітарними і філософсько-методологічними дисциплінами й галузями 
практики, зібраними в одному місці – у технополісі.  Розробка і формування умов для розвитку такого 
стилю життя характеризує особливий вид творчості, спрямований на створення суспільних систем і 
спільностей інноваційного типу, які забезпечують виробництво нових технологій і сучасний рівень 
самовираження людини.  

У процесі розвитку різних інноваційних регіональних програм і проектів у західних країнах виникли 
широко розповсюджені форми інтеграції науки і виробництва, такі, як інкубатори, технопарки, 
технополіси, регіони науки.  

Завданням "інкубатора" є створення умов для розвитку малих інноваційних фірм, а саме: надання їм 
можливості стати організаційно і технологічно самостійними, фінансово стійкими, знайти своє місце на 
ринку. Інкубатор – це початкова ланка технопарку, який, у свою чергу, створюється при науковій 
установі або центрі, має свою будівлю і територію, і на умовах оренди  розміщує наукоємні фірми, 
створює умови для широкої взаємодії вчених, підприємців, виробників, управлінців, інвесторів. 
Технопарк за відповідних умов переростає у технополіс, а потім – у регіон науки.  

У технополісі, яким є місто або декілька міст, головна роль належить  науковим центрам, інститутам, 
які розробляють нові технології, а також наукоємним виробництвам, які їх використовують.  

Різні форми інтеграції науки і виробництва суттєво змінюють облік національного науково-
технічного потенціалу і змісту науково-технічної політики. Виникає середовище, яке сприяє 
технологічним і соціально-економічним змінам, що лежать в основі суспільного прогресу. 

Відзначимо, що серед провідних  напрямів політики нашої держави у сфері інноваційного розвитку 
економіки виокремлено: пріоритетний розвиток перспективних технологічних напрямів та інноваційних 
проектів, які забезпечують вирішальний вплив на ефективність та конкурентоспроможність економіки; 
відновлення і розвиток наявного виробничо-технологічного потенціалу, втілення національних НТП- 
стратегій, формування міжрегіонального інноваційного ринку (створення центрів високих технологій на 
основі великих наукових організацій, реструктуризація частини науково-дослідних та проектних 
інститутів в інжинірингові фірми з комерційною інфраструктурою); забезпечення сприятливих 
економічних та фінансових умов інноваційної діяльності, наукоємного і інноваційного підприємництва 
(створення системи підготовки інноваційних підприємців, розвиток малого інноваційного 
підприємництва); створення розвитку інноваційної інфраструктури і національного венчурного капіталу 
(системи венчурного інвестування, позабюджетного фінансування високорозвинутих проектів; системи 
державного і приватного страхування інноваційних ризиків; лізингу наукоємного та унікального 
обладнання; інформаційної мережі, системи експертизи технологій, ноу-хау); законодавче врегулювання 
сфери інтелектуальної власності з метою її комерціалізації (створення ринку інтелектуальної власності в 
якості вагомого внеску при створенні нової продукції, фінансова підтримка патентної та винахідницької 
діяльності) [6: 316-317]. 

Це є стратегічним завданням розвитку держави, а в освіті  такою стратегією визначається розробка 
педагогічних інновацій, які мають гуманістичну спрямованість. 
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Даниленко Л.И. Определение приоритетных направлений развития образовательных инноваций с 
помощью метода прогнозного графа. 

В статье раскрывается сущность и технология одного из активных методов поиска инновационной 
идеи – метод прогнозного графа, в результате его применения определено приоритетное направление 
развития образовательных инноваций, которые действуют в системе среднего образования Украины. 

Danylenko L.I. Defining Priority in educational innovations development by means of prediction 
graph method 

The essence and technology of one of active methods of innovative idea search – a prediction graph method are 
revealed in this article, as a result of its application the priority direction of educational innovations 

development which operate in system of secondary education of Ukraine is defined. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 22. Педагогічні науки 

 

© Козубай В.І., 2005 
18 

УДК 802 
В.І. Козубай, 

доцент 
(Хмельницький національний університет) 

ВПЛИВ ЧИННИКІВ СТИХІЙНОСТІ ТА МОТИВАЦІЇ НА ПРОЦЕС НАВЧАННЯ 
ІНОЗЕМНІЙ МОВІ 

Предметом статті є аналіз двох видів навчання іноземної мови: стихійного та цілеспрямованого, 
мотиваційного. Розглядаються теорії, пов’язані з пізнавальною діяльністю індивіда. Автор доводить, 
що у вмотивованому форматі навчання іноземної мови присутні й елементи стихійності. Ключові 
поняття: біхевіоризм, індивід, перцептивні, мнемічні, рецептивні дії, вмотивований формат, 

перспективна мотивація. 

Навчання іноземній мові може розглядатися і через призму психологічних аспектів її засвоєння. 
Перші дослідники цього процесу навчання, такі, як Е. Торндайк та Дж. Вотсон, які були 

представниками ортодоксального біхевіоризму, розуміли навчання як процес набуття та збереження 
навичок, пристосування до середовища на основі дресирування. Термін "навчання" використовувався у 
подальшому як синонім терміна "запам’ятовування". У подальшому дослідники трактували навчання 
ширше – як постійну зміну поведінки під впливом тренування у прогресії наростання. 

З часом цей процес був включений у загальну систему пізнавальної діяльності індивіда. У цьому 
аспекті навчання особи розглядається як складна діяльність, що передбачає розвиток перцептивних, 
мнемічних, рецептивних та практичних дій. Цей процес, у свою чергу, визначається засвоєнням системи 
заходів і засобів саме розумової діяльності. В.А. Артьомов, досліджуючи цей феномен, підкреслює, що 
навчання розуміється як досить складна діяльність, що прогресивно покращується під впливом вправ, 
обумовлена низкою чинників і впливає у часі у вигляді послідовних та взаємопов’язаних операцій [1]. 

Тому правомірно розрізняти два види навчання: стихійне та цілеспрямоване [2]. 
Стихійне навчання відбувається мимоволі, неусвідомлено, неорганізовано, без певного нагляду збоку. 

Такий процес можна визначити як накопичення життєвого довіду, надбання вмінь та навичок, які 
необхідні для задоволення життєвих потреб людини. Тут значну роль відіграють імітація, повторення, 
гра, навчання шляхом "спроб та помилок", які ґрунтуються на мимовільному зацікавленні, увазі, 
пластичності нервової системи (утримання в пам’яті), нерозчленованості (синтетичності) загального 
плану дій. Цілеспрямоване навчання має характер довільного, усвідомленого, організованого і 
вмотивованого процесу. Воно мобілізує психічну діяльність людини, увагу, пам’ять, мислення, волю, 
зацікавлення в прагненні найкоротшим шляхом досягнути мети, маючи для цього певний план 
послідовних дій, своєрідний алгоритм. Таке навчання типове та характерне для людського товариства, 
воно втілює в життя відмінну рису свідомості особистості – осмисленність та цілеспрямованість. 

Без сумніву, в процесі навчання іноземній мові у вмотивованому форматі присутні й елементи 
стихійності. У психології та методиці це розглядається як мимовільне засвоєння іноземної мови. 
Вищезгадуваний дослідник цього явища В.А. Артьомов виокремлює найбільш типовий випадок, коли 
особа, яка вивчає іноземну мову, читає цією мовою значну кількість художньої літератури і має на меті 
входження в лексичну та синтаксичну своєрідність мови, яка засвоюється [3]. Відомі методичні 
концепції минулих років, де є характерні риси стихійного навчання, закладали в фундамент організації 
навчального процесу. Головною настановою таких методик було свідоме намагання звести навчання 
іноземній мові до мимовільного і підсвідомого її засвоєння та користування, в чому бачили можливість 
забезпечити так зване природне вивчення іноземної мови [4].  

У зв’язку з цим основними методичними заходами ставали механічна імітація та заучування 
напам’ять (або без пам’яті), копіювання та повторювання. Досить характерна в цьому плані думка 
відомого вченого Л. Блумфілда, який вважає, що мова – це вправи і звички, отже, вивчення мови – це 
заучування і надзаучування; решта – марна витрата часу [5]. 

Яким чином можна подолати механізм цієї концепції? Чи досить перенести центр тяжіння з 
механічних вправ на творчі в системі заходів навчання? Вбачається, що все ж головним є усвідомлення 
тієї обставини, що цілеспрямоване навчання має зовсім інші властивості порівняно зі стихійним 
заучуванням. Одначе це не виключає того, що елементи мимовільного засвоєння і заходи, що 
стимулюють таке засвоєння, мають входити в процес навчання іноземної мови. 

У чому полягає загальнонавчальна мотивація вивчення іноземної мови? На нашу думку, це передусім 
прагнення до застосування іноземної мови як засобу спілкування, що створює сприятливі умови для 
інтенсивної роботи з словниковим запасом та розвитком мовленнєвих навичок та вмінь. 

До того ж існують два види позитивної мотивації. Перший вид – перспективна мотивація, тобто 
"мотиви діяльності", пов’язані з усвідомленням віддаленої мети навчання, його корисності для 
майбутньої роботи. Для розвитку її слід роз’яснювати студентам, яку суттєву допомогу може надати їм 
володіння іноземною мовою в науково-виробничій діяльності [7]. 
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Другий вид – процесуальна мотивація, тобто мотиви дій, які обумовлюються зацікавленням студентів 
у виконанні навчальних дій. Цей вид виглядає особливо важливим, тому що забезпечує високий рівень 
пізнавальної активності [7]. З цієї точки зору необхідно, щоб усі учбові матеріали, які використовуються, 
зокрема тексти, були цікаві студентам своїм змістом, містили нову і цінну екстралінгвістичну 
інформацію, що відповідає їх духовним та інтелектуальним запитам. 

Форми та методи навчання мають зачіпати емоції студентів, сферу їх інтересів, впливати на 
особиснісне ставлення до того, про що мовиться або сприймається. Комунікативність і проблемний 
підхід – підґрунтя вирішення цього завдання. 

Психологічні умови в аудиторії дуже важливі для розвитку процесуальної мотивації та оптимізації 
вивчення іноземної мови. 
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Козубай В.И. Влияние факторов стихийности и мотивации на процесс обучения 
иностранному языку. 

Предметом статьи является анализ двух видов обучения иностранному языку: стихийного и 
целенаправленного, мотивированного. Рассматриваются теории, связанные с познавательной 

деятельностью индивида. Автор доказывает, что в мотивированном формате обучения иностранному 
языку присутствуют и элементы стихийности. 

Ключевые понятия: биохевиоризм, индивид, перцептивные, мнемические, рецептивные действия, 
мотивированный формат, перспективная мотивация. 

Kozubye V.I. The influence of factors of spontaneity and motivation on the foreign language teaching. 

The subject of the paper is the analysis of two types of teaching foreign languages: spontaneous and  purposeful, 
motivated. Theories dealing with cognitive activity of an individual are considered. The author proves that the 

motivated format of the foreign language teaching includes spontaneous elements as well. Key words: 
behaviourism, individual, perceptive, mnemic, receptive actions, motivated format, perspective motivation. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНИХ ПОШУКОВИХ ЗАВДАНЬ WEBQUEST У НАВЧАННІ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ ЗАСОБАМИ ІНТЕРНЕТ 

У статті запропоновано методику застосування проектних пошукових завдань з використанням 
вебсторінок.  

Відомо, що з часів виникнення друку інтернет є найбільш суттєвим технічним досягненням для 
освіти. Проте з відомих причин – матеріальних та нематеріальних – його використання на уроці не є 
розповсюдженим. Існує багато "готових до використання" завдань з інтернету для навчання іноземних 
мов, проте деякі з них не можуть бути застосовані без адаптації.  

Більшість вебсторінок пропонують цілий набір лінків для навчання іноземних мов або для ресурсів з 
однієї мови (з граматики, інтернет-словників, газет, літератури, проектів в інтернеті a також завдань, які 
можна виконувати в аудиторії). Прикладом є Volterre (http://www.wfi.fr/volterre), вебсторінка з десятками 
ресурсів для вчителів англійської і французької мови [1]. 

Проте, перед тим як залучати їх до навчального процесу, слід оцінити різноманітні лінки, на що 
потрібен час. Існує також постійно зростаюча кількість більш спеціалізованих вебсторінок, що 
пропонують завдання, які легко інтегруються у заняття. Деякі з цих завдань дуже слушні, самодостатні 
та пропонуться безкоштовно. Проте є також сторінки (які пропонуються в основному видавцями), де 
певні завдання є безкоштовними, проте платним є доступ до всього курсу.  

Ці "готові до використання" вебресурси загалом представлені вправами з граматики, лексики, 
аудіювання (аудіо- та відеофайли), завданнями з читання та письма, які побудовані на автентичних 
текстах (більшість завднаь є на відповіді на запитання, менше – на знаходження відповідностей та 
групування).  

Справедливим буде зазначити, що такий вид діяльності, як проектна робота, широко застосовується 
багатьма вчителями іноземної мови, а пошук інформації до неї студенти ведуть з різних джерел. І хоча у 
всесвітній мережі студенти можуть знайти майже всі необхідні матеріали, цей пошук може бути досить 
важким, обтяжливим та безрезультатним. На допомогу може прийти структурний підхід, який дасть 
студентам можливість використовувати інформацію, навчитися підбирати різні матеріали і сполучати їх 
різними шляхами, проявляти свою креативність у розв'язанні проблемних завдань, а не просто втрачати 
час на пошук інформації. Це і вкладається у поняття WebQuest.  

WebQuest – це сукупність декількох видів пошукових завдань, у яких більшість або навіть вся 
інформація, що використовується студентами, походить з інтернету. Тобто це проектна робота, яка 
базується на інтернеті як на основному джерелі інформації. Проте основною рисою WebQuest є те, що 
замість того, щоб шукати інформацію в інтернеті, студенти отримують від викладача список уже 
підібраних ним вебсторінок, які відповідатимуть завданням проекту і задовольнятимуть потреби 
студентів [2 : 67; 3 : 84]. Студентам все ж таки доведеться шукати ці вебсторінки і вибирати потрібну 
інформацію, проте, виділяючи заздалегідь потрібні вебсторінки, викладач знає, що студент не заблукає 
безнадійно у кіберпросторі і витрачатиме час лише на своє завдання.  

Взагалі WebQuest повинен складатися з:  
1) вступу, в якому подаються загальні відомості і певна фонова інформація; 
2) посильного завдання, сформульованого у цікавій формі, а також кінцевого очікуваного результату 

роботи студентів; 
3) списку інформаційних джерел, необхідних для виконання завдання. Більшість (але не обов'язково 

всі) можливих джерел вказуються у цьому списку. Вони лише є орієнтирами у всесвітній мережі. До 
інформаційних джерел включають документи з інтернету, дані про експертів, з якими можна 
зконтактувати засобом електронної пошти або конференції у реальному часі, книжки або інші друковані 
матеріали, фізично доступні студентам. Оскільки подається повна інформація про джерела, студент не 
залишається сам на сам з безмежними ресурсами інтернету; 

4) повного алгоритму процесу, якому має слідувати студент задля виконання завдання. Цей процес 
має бути чітко розмежований на певні конкретні етапи; 

5) певних порад щодо того, як систематизувати отриману інформацію. Вони можуть бути 
представлені у формі послідовних питань, інструкцій щодо заповнення планів щодо організації роботи, 
концептуальних мап, причинно-наслідкових діаграм тощо. 
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6) висновку, який підсумовує WebQuest, нагадує студентам про те, що вони дізналися, спонукає їх до 
подальших пошуків в інших сферах. 

Cеред досить цікавих WebQuest слід зазначити такі: 
The Diary of Anne Frank   http://www.fsu.edu/~CandI/ENGLISH/fsuwebquest3/annef.htm [4]; 
English Dreamholiday   http://home.vicnet.net.au/~flemrw/dreamholiday/ [5]; 
A Dickens of a Quest               http://www.perrysburg.k12.oh.us/hs/webquest/quest.html [6]. 
Починається робота з WebQuest з того, що студентам надається коротенький тест. (Наприклад, щоб 

виявити, наскільки впливає на них реклама). Це і є вступом, і це завдання має зацікавити студентів у 
проблемі впливу реклами. 

Потім йде саме завдання, мета якого – бути дуже реальним, викликати інтерес і мотивацію. 
Студентам повідомляється, що вони вирішили знайти роботу в рекламній агенції. Але для того, щоб 
отримати цю роботу, всі пошукачі мають проаналізувати деякі сучасні рекламні проекти (щоб 
продемонструвати свою обізнаність з сучасними рекламними технологіями), а потім створити і 
продемонструвати рекламу певного товару. Це завдання є досить складним, і його слід розділити на три 
основні етапи [7 : 423]. 

Перший етап. Наприклад, студентам дається список з восьми вебсторінок, де вони можуть 
ознайомитися з прийомами, які використовуються рекламними менеджерами для впливу на аудиторію. 

Другий етап. Студентам пропонується переглянути декілька вебсторінок, з яких можна завантажити 
телевізійну рекламу, відібрати шість видів реклами (одягу, взуття, предметів гігієни тощо) і 
проаналізувати кожний за схемою аналізу, запропонованою викладачем.  

Третій етап. Студентам потрібно створити свій власний рекламний проект. Вони роблять це за 
допомогою плану роботи та ключових порад з інструкції. Потім демонструють свою рекламу (наприклад, 
за допомогою програми Power Point) та включають до неї інформацію про товар, відомості про 
основного споживача товару та повідомляють про те, які технології вони використали для свого проекту. 

Перед початком усієї роботи вчитель повідомляє про критерії, якими він буде керуватися під час 
оцінювання роботи студентів, – це дасть студентам можливість чітко визначити кінцеву мету завдання. 

Проте, за умови обмежених можливостей використання інтернету, деякі з етапів роботи над WebQuest 
можна дещо змінити. Так, певні відеоматеріали (наприклад, до другого етапу) можна представити на 
відеокасеті. Якщо у студентів відсутній доступ до інтернету на першому етапі, викладач може 
роздрукувати матеріали з цих вебсторінок та роздати їх студентам. Хоча студенти можуть звернутися до 
цих вебсторінок удома чи в інтернет-клубі після занять.   

Отже, WebQuest – це лише проектна робота, основним ресурсом інформації в якій є інтернет. Більш 
того, основні його риси можуть використовуватися для інших проектних робіт, які взагалі не вимагають 
застосування комп'ютерів: чітка структура, мотивуюче завдання, що спонукає креативність студента, 
індивідуальний вибір та інтерпретація, робота в парах і групах, чіткі критерії оцінки, використання 
студентами аналізу, синтезу, оцінювання інформації, детермінація роботи студентів засобами чітких 
інструкційї, карт, планів тощо [8 : 56-57]. 

Виконання проектної роботи за допомогою інтернету має досить багато переваг. Вони надають 
учителю чіткий план, за яким виконуватиметься проектна робота. Модель WebQuest вже 
використовувалася багатьма вчителями, і безліч прикладів WebQuest розміщено у всесвітній мережі. 
Спочатку можна повністю використати зі своїми студентами вже готову модель WebQuest. Для вчителів, 
що бажають створити свій власний WebQuest, пропонується багато шаблонів, порад, списків з видами 
завдань та корисними пошуковими серверами.  

Інтернет є таким величезним і пропонує стільки тем, що студенти можуть виконати такі проекти, які 
були б для них неможливими без його допомоги, до потрібної інформації просто не було б доступу. В 
свою чергу інформація в інтернеті – це не тільки тексти, а також малюнки, аудіо і відеоматеріали. І дуже 
важливим є також те, що робота в інтернеті підвищить як мотивацію студентів, так і довільно 
вимагатиме використання ними іноземної мови. 
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Пащук В.С. Использование проектных поисковых заданий WebQuest в обучении иностранным 
языкам посредством интернет. 

В статье предложена методика применения проектных поисковых заданий с использованием 
вебстраниц.  

Pashchuk V.S. The use of project activities WebQuest for teaching foreign languages with the use of internet. 

The article focuses on the project activities for teaching foreign languages which use websites.  
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ТЕХНОЛОГІЇ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ РОЗВИТКУ 
ДІАЛОГІЧНОЇ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

Метою статті є спроба подолання окремих труднощів розвитку діалогічної мовленнєвої компетенції 
зумовлених недостатньо критичним ставленням студентів до навчального матеріалу. Автори 

пропонують методику навчання діалогічного мовлення із використанням технологій критичного мислення. 

Якість діалогічного спілкування на занятті іноземної мови у ВНЗ є важливою складовою успішного 
процесу навчання спілкування, формування умінь оперувати наданою інформацією, мислити креативно 
та критично. Рекомендації Ради Європи [1] та програмні вимоги до діалогічної мовленнєвої компетенції 
студентів факультетів іноземних мов передбачають оволодіння вміннями обґрунтовано, логічно та 
послідовно висловлювати власну точку зору, вміння послідовно будувати висловлювання, переконливо 
погоджуватись чи спростовувати точку зору співрозмовника. Проте у виконанні цих вимог існують певні 
труднощі. Так, спостереження за навчальним процесом на І – ІІ курсі факультету іноземних мов ЖДУ 
імені Івана Франка свідчать про наявність випадків недостатньо критичного ставлення студентів до 
навчального матеріалу, намагання заучування прикладів та аргументів, наведених у текстах та діалогах, 
труднощі у послідовній побудові висловлювань та викладу власної точки зору. 

Однією з причин недостатньо критичного мислення студентів під час актуалізації діалогічного 
мовлення, на нашу думку, є  недостатня кількість вправ, спрямованих на розвиток критичного мислення 
у підручниках, рекомендованих для використання на факультетах іноземних мов (під ред. Аракі-
на В.Д.[2], Бичкової Н.І. [3], Возної М.О. [4]). Наводимо аналіз цих підручників. 

 

Підручник 
Загальна кількість вправ на 
навчання діалогічного 

мовлення 

Кількість вправ, 
орієнтованих на критичне 

мислення 
Аракин В.Д. Практический курс 

английского языка. 2001 36 4 

Бичкова Н.І. Англійська мова. 2004 28 1 
Возна М.О. Англійська мова І курс. 2004 19 0 

 
Звідси виникає потреба у вдосконаленні методики навчання діалогічного мовлення, яка зумовлює 

актуальність цієї статті. Предметом дослідження є оптимізація розвитку діалогічної мовленнєвої 
компетенції майбутніх учителів іноземної мови з використанням технологій критичного мислення. 
Метою статті є розробка вправ, спрямованих на розвиток мисленнєвих операцій як базису ефективного 
спілкування, систематизації та засвоєння навчального матеріалу. У методиці викладання іноземних мов 
накопичений певний досвід оптимізації навчання комунікації з використанням технологій критичного 
мислення, графічної організації процесу мислення на занятті іноземної мови (Пассов Е.І., Mario 
Rinvolucri [5], Sherman Jane [6], Ніколаєва С.Ю. [7]). 

Технології критичного мислення мають на меті  розвиток умінь співставлення, аналізу, оцінювання 
тощо. Студенти мають змогу систематизувати інформацію графічно, самостійно обрати мовний матеріал 
для майбутніх висловлювань, мікро-  та макродіалогів. Розглянемо деякі технології розвитку критичного 
мислення. 

1. Технологія критичного мислення ‘What’s Your Rating?’ 
Ця технологія застосовується для оцінювання запропонованої ситуації шляхом порівняння зі 

стандартом поведінки, прийнятим у суспільстві. Студенти, оцінюючи власні риси, звички, погляди 
порівнюють їх зі стандартами поведінки інших та позначають результат порівняння на шкалі цінностей. 

 
1 2 3       4        5       6       7        8         9       10 
 
 
bad                                   neutral                                       perfect 
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2. Технологія критичного мислення ‘Priority Ladder’.  
Ця технологія використовується для зіставлення об’єктів чи явищ з метою визначення пріоритетів. 

Студентам пропонується визначити власні пріоритети серед запропонованих цінностей і розташувати їх 
на відповідних щабелях. 

 
 
 
 
 
 

3. Технологія критичного мислення ‘Human Bias Graph’. 
Ця технологія спрямована на виявлення можливого упередженого ставлення до запропонованих 

тверджень та оцінювання власних позицій. Студенти визначаються щодо своїх позицій у запропонованих 
проблемних ситуаціях і відображають свою згоду чи незгоду з певними твердженнями на схемі.  

 
 
 

willing to die                                                                                                                                          willing to die  
 in agreement                                                                                                                            in disagreement 

 
4. Технологія критичного мислення ‘Milestones’. 
Ця технологія спрямована на визначення послідовності дій у процесі вирішення певної проблемної 

ситуації. Для цього студенти вибудовують план вирішення проблеми крок за кроком, обгрунтовуючи 
обрану послідовність.  

 
 
1 2 3 4 5 

Оскільки наведені технології критичного мислення сприяють покращенню послідовності та 
обґрунтованості діалогічного мовлення студентів, вони можуть бути використані на всіх етапах розвитку  
діалогічної мовленнєвої компетенції: на рівні діалогічної єдності, на рівні мікродіалогу та на рівні 
самостійного діалогу. Розглянемо можливість застосування даних технологій на прикладі навчання 
діалогу обговорення з теми ‘Sport’ на ІІ курсі факультету іноземних мов.  

На першому етапі навчання діалогічного мовлення студенти мають зрозуміти зміст та ситуативну 
направленість різних типів комунікативних висловлювань. Наведемо приклад вправи, спрямованої на 
розвиток умінь виявлення можливого упередженого ставлення до запропонованих тверджень та 
оцінювання власних позицій в опорі на технологію критичного мислення ‘Human Bias Graph’.  

Завдання: Decide on your position in relation to the following problem 
‘Everyone under 90 should do sports on day – to – day basis’. Use . the critical thinking strategy ‘Human 

Bias Graph’ and  respond to the following remarks according to your position: 
1. Participating in sport is a waste of time. 
2. The older one becomes, the more sport one needs to do. 
3.  It is important to be introduced to sports at a very early age. 

Хід виконання: студенти аналізують запропоновані твердження, визначають свою позицію на схемі  
та реагують на них, враховуючи власну позицію. 

Очікувана реакція студента:  
 
 
 

willing to die                                                                                                                                          willing to die  
 in agreement                                                                                                                             in disagreement 

 – I totally disagree with you, bacause participating in sport helps to keep fit at any age. 
Спосіб контролю: контроль з боку вчителя та групи. 

 

На другому етапi студенти  повиннi вміти конструювати рiзнi типи мікродіалогу, враховуючи його 
структуру (встановлення контакту, висловлення позицій, завершення контакту). Пропонуємо зразки 
вправ з використанням технологій критичного мислення ‘What’s Your Rating?’ та  ‘Priority Ladder’ . 

1.  Вправа, спрямована на розвиток умінь обґрунтовано висловлювати власну точку зору в опорі на 
технологію ‘What’s Your Rating?’. 
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Завдання: Decide on your position in relation to the problem ‘Are you a sports nut?’. Use the critical 
thinking strategy ‘What’s Your Rating?’ Then discuss your position with a partner in a micro-dialogue. Follow 
the scheme: 

 

Partner A Partner B 
Ask your partner what sports s/he has ever 

participated in.  Answer the question. 

Decide if your partner is a sports nut. Agree or disagree with your friend’s judgement. 
Suggest taking up a new kind of sport together. Accept or reject your partner’s suggestion. 

 

Хід виконання: студенти аналізують запропоновану ситуацію, позначають результат порівняння на 
шкалі цінностей та будують мікро-діалоги з урахуванням власної позиції.  

Очікувана відповідь студентів:  
1 2 3       4        5       6       7        8         9       10 
 
 
bad                                   neutral                                       perfect 
 

A – I say, Jim, what sports have you ever participated in? 
B – Let me think. I took up gymnastics when I was six, then I tried swimming and since the sixth form I’ve 

played quite a lot of football. 
A – With your experience in sports you seem to be a real sports nut. 
B – Kind of. Still I haven’t taken up as many sports as I would love to, especially in winter. 
A – Then why don’t you try snowboarding on your winter vacations when you go to the Carpathians. 
B – That’s a good idea. It’s just about time to do something new. 

 

Спосіб контролю: взаємоконтроль. 
2.  Вправа, спрямована на розвиток умінь зіставлення об’єктів чи явищ з метою визначення 

пріоритетів в опорі на технологію критичного мислення "Priority Ladder".  
Завдання: Decide on your priorities among the following notions: sport, money, education, friends. Use the 

critical thinking strategy ‘Priority Ladder’. Then compare your priorities with your partner in the form of a 
micro-dialogue. Cover the following points: 

1) your first/second/third choice 
2) your account for your choice 
3) examples 

  Хід виконання: студенти визначають приорітети серед запропонованих понять, розташовують їх на 
відповідних щабелях та будують мікродіалоги за вказаною схемою.  

Очікувана відповідь студентів (фрагмент):  
                 sport 
                 money 
 
 
 

A – My first choice is sport, bacause ……….. And what’s yours? 
B – It’s ……… and why did you choose money at the second place? 
Спосіб контролю: взаємоконтроль. 
         

На третьому етапі студенти мають самостійно скласти діалог  на задану тему. Технології розвитку 
критичного мислення можуть допомогти акумулювати необхідні ідеї. Наведемо приклад вправи, 
спрямованої на розвиток умінь визначення послідовності дій у процесі вирішення певної проблемної 
ситуації в опорі на технологію критичного мислення ‘Milestones’.  

Завдання: Think of possible succession of actions in building a successful career in sport. Use the critical 
thinking strategy ‘Milestones’. Then discuss the ideas you have with your friend in a form of a dialogue. 

Хід виконання: Спочатку студенти вибудовують план вирішення проблеми крок за кроком, 
користуючись схемою, потім вони обговорюють його у парах. 

Можливий варіант заповнення схеми ‘Milestones’: 
                            train hard                      volunteer to coach a                                        join a university  
                                                                                 children’s team                                            team……. 
 
1                           2                        3                    4                                5 
decide on  a sport                     participate in                                win a sports  
to take up professionally               competitions                              scholarship to college 
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Спосіб контролю: самоконтроль. 
Якщо використання технологій критичного мислення було ефективним на всіх етапах, у студентів 

сформуються такі вмінні актуалізації діалогічного мовлення, як послідовна побудова висловлювань, 
виклад власної точки зору, обгрунтування власних позицій та їх зіставлення з думками партнера. 
Запропонована методика була перевірена експериментально на ІІ курсі факультету іноземних мов  ЖДУ 
імені Івана Франка у 2004 році. Отримані дані свідчать про кількісний та якісний приріст діалогічних 
умінь, який відповідно дорівнює 58,1% та 53,4%. Діалоги студентів набули послідовності, 
обґрунтованості, особистісного характеру. Проте ще очікують свого вирішення проблеми спонтанного 
висловлювання в діалозі, творчого підходу до вирішення запропонованих проблем та врахування 
соціокальтурних факторів ефективного спілкування, у чому вбачаються перспективи нашого 
дослідження.  
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Самойлюкевич И.В., Карпенко Е.Н. Технологии критического мышления как способ оптимизации 
развития диалогической речевой компетенции будущих учителей иностранного языка. 

Целью статьи является попытка преодоления отдельных трудностей развития диалогической речевой 
компетенции, связанных с недостаточно критичным отношением студентов к учебному материалу. 

Авторы предлагают  методику обучения диалогической речи с использованием технологий 
критического мышления.  

Samoilyukevich I.V., Karpenko Je. М. Critical thinking strategies as a means of optimization of the formation 
of the dialogical speech competence of future foreign language teachers. 

The article is aimed at eliminating some difficulties in the formation of dialogical speech competence caused by 
the students’ uncritical attitude to the language and speech material. The authors suggest the methodology of the 

formation of dialogical speech competence with the help of critical thinking strategies. 
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ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНО-ДИСКУСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У 
ВИЩОМУ МОВНОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ НА ПОЗААУДИТОРНИХ ЗАНЯТЬ ПРОБЛЕМНИХ 

ГРУП ЗА ІНТЕРЕСАМИ 

Автори статті пропонують технологію формування комунікативно-дискусійних умінь студентів вищих 
мовних закладів освіти на позааудиторних заняттях проблемних груп за інтересами.  Ця технологія 
функціонує на основі розробленого алгоритму, що відповідає стадіальності розвитку комунікативно-
дискусійних умінь. Автори наводять приклад заняття проблемної групи з громадянської освіти, на меті 

якого є розвиток комунікативно-дискусійних умінь студентів. 

Програма курсу сучасної англійської мови для студентів педагогічних інститутів та університетів 
передбачає підготовку висококваліфікованих викладачів англійської мови, що вільно володіють цією 
мовою [1]. Це передбачає формування у студентів комунікативної компетенції на рівні C1-C2, 
визначених рекомендаціями комітету з питань освіти при Раді Європи [2].  Випускник вищого мовного 
навчального закладу повинен володіти монологічним та діалогічним мовленням у ситуаціях 
неофіційного та офіційного спілкування з професійно-педагогічної, суспільно-політичної, культурної та 
побутової тематики.  

Кінцевими вимогами комітету з питань освіти при Раді Європи та програми курсу англійської мови 
для студентів мовних вищих навчальних закладів до рівня сформованості комунікативної компетенції 
середнього та старшого рівня навчання є, зокрема, вміння брати участь у бесіді проблемного характеру 
та дискусії, вільно користуватися різними функціональними типами діалогу та монологу, здійснювати 
реалізацію комунікативних намірів для встановлення та підтримання контакту, з’ясування точок зору, 
повідомлення інформації, вираження згоди/незгоди, бажання/прохання, висловлювання своєї точки зору, 
оцінки тощо. Ці вимоги, відповідно, і зумовлюють актуальність нашого дослідження, мета якого – 
розробити ефективну технологію формування комунікативної компетенції студентів мовних вищих 
навчальних закладів та розробити алгоритм функціонування цієї технології на заняттях проблемних груп 
за інтересами. 

Навчання ефективного мовленнєвого спілкування, насамперед дискусії, в процесі вивчення іноземної 
мови є однією з актуальних галузей досліджень.  Дискусія надає індивіду можливості самовираження, 
прояву своїх духовних якостей, системи поглядів та цінностей, а тому відповідає не тільки пізнавальним, 
комунікативним, але й індивідуальним потребам студентів. Вона передбачає природне спілкування в 
аудиторії, що мотивується суб’єктивним бажанням студента взяти участь у процесі спілкування, завдяки 
чому відбувається активізація творчих можливостей студента, формування у них комунікативно-
дискусійних умінь (КДУ), і як результат – засвоєння іноземної мови. Комунікативно-дискусійні вміння 
несуть у собі подвійне навантаження. Вслід за Топтигіною Н.М., КДУ можна поділити на дві групи. По-
перше, це комунікативні вміння, які розглядаються на рівні мовленнєвої дії (продукції) та на рівні 
адекватного сприйняття (рецепції); а по-друге,  це дискусійні вміння, які передбачають самостійний 
пошук аргументів для доказу своєї точки зору та вміння чітко, логічно формулювати свої думки, робити 
узагальнення, проводити аналогії [3]. 

Ці концептуальні положення реалізуються у вищому мовному закладі освіти на заняттях з англійської 
мови, та і на позааудиторних заняттях проблемних груп за інтересами. Дійсно, на різних етапах навчання 
часто виникає необхідність у англомовних акціях, присвячених гострим існуючим або виникаючим у 
ході навчання проблемам. З цією метою створюються проблемні групи за інтересами, які дають 
можливість краще розібратися в проблемі, обміркувати всі її аспекти [4]. Оскільки дискусія є 
обговоренням будь-якого суперечливого питання з метою з’ясування різних точок зору[5], то саме під 
час занять у проблемних групах за інтересами можливий належний та цілеспрямований розвиток КДУ. 
Крім того, така форма позакласної роботи створить умови для врахування індивідуальних потреб і 
здібностей учня, а також сприятиме формуванню вмінь співробітництва в команді на основі 
використання можливостей особистості та колектива. 

Вивчення досвіду організації позааудиторної роботи волонтерами Корпусу Миру в Житомирському 
державному університеті ім.І. Франка доводить, що цікавими та ефективними у розвитку КДУ для 
студентів будуть такі проблемні групи за інтересами: лінгво-країнознавчий гурток, який має ознайомити 
студентів з особливостями культури, традиціями та побутом населення англомовних країн; проблемна 
група з громадянської освіти (Civics), яка зосередить увагу студентів на важливих аспектах життя 
демократичного суспільства; проблемна група з публічного мовлення (Public speaking), метою якої є 
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розвиток умінь публічного мовлення студентів, з елементами обговорення пов’язаних з цим проблемних 
питань, які хвилюють студентів. 

Ефективною технологією для розвитку комунікативно-дискусійних умінь студентів ми вважаємо 
технологію комунікативної майстерні. Під комунікативною майстернею ми розуміємо вид організації 
позааудиторної роботи з іноземної мови, метою якого є формування вмінь комунікативної компетенції і 
який будується відповідно до стадіальності формування певних умінь. Саме ця технологія дає 
можливість студентам реалізувати свої комунікативні наміри та, за наявністю різноманітних форм 
проведення, викликає інтерес і бажання працювати, а також стимулює процес спілкування. 

Функціонування комунікативної майстерні відбувається на основі алгоритму, який відповідає 
стадіальності формування комунікативно-дискусійних умінь, а саме: 

1.Мовна / Смислова антиципація проблемного матеріалу; 
2. Презентація  проблемного матеріалу; 
3. Рецептивне-репродуктивне опрацювання проблемного матеріалу; 
4. Продуктивне опрацювання проблемного матеріалу. 
На основі запропонованого нами алгоритму розглянемо етапи проведення заняття проблемної групи з 

громадянської освіти, метою якої є формування КДУ під час дискусії на тему "The keys to a civil society". 
1. Смислова антиципація проблемного матеріалу. 
Say how the process of globalization affects us. Does it bring people from different nations closer? What 

possible consequences can you find in this process? 
Студенти висловлюють свої припущення щодо можливих наслідків глобалізації. Вчителю необхідно 

підвести студентів до обговорення проблем дискримінації на основі кольору шкіри, походження, освіти, 
статевої приналежності. 

2. Презентація проблемного матеріалу. 
Вчитель пропонує студентам картинки, на яких зображені чоловіки та жінки у звичних 

побутових/ділових ситуаціях. 
3. Рецептивне-репродуктивне опрацювання проблемного матеріалу. 
a) Look at the pictures displayed on the table. Choose those that you think bare some gender issues in them. 

Prove and support your choice. If you do not agree with the choice of your groupmate, you may voice your idea. 
Студентам потрібно відібрати ті картинки, які виявляють гендерні проблемні ситуації (чоловік у ролі 

керівника, жінка, що прибирає у домі). Кожен студент має обґрунтувати свій вибір. 
b) Look at the  lists of words. Write male, female or male and female beside each word or phrase in each list 

according to whether you think the word refers primarily to a man or a woman or refers equally to both.[6:47] 

Professions: Activities: 
Personality or Character 

Traits: 
Cook Sewing Shy 

Mechanic Hammering Aggressive 
Gymnast Writing a letter Inflexible 
Teacher Serving dinner Emotional 
Clergy Grading exams Athletic 

Director Washing dishes Graceful 
Cabinet Minister Giving a public speech Impersonal 

 
Учням пропонується встановити, чи характерне це слово лише для людей чоловічої статі, або лише 

для жіночої, або двом одночасно. Пропонується також мати в аудиторії монолінгвістичний словник, щоб 
з’ясувати значення незрозумілого слова, якщо таке є.  

4. Продуктивне опрацювання проблемного матеріалу. 
Now let’s compare your lists and decisions that you have made. Discuss why this is so during the panel 

discussion talk. 
Викладач (фасилітатор) обирає із складу групи 3-4 особливо активних учнів, експертів. Кожен з них 

по черзі висловлюється з кожної із трьох позицій наданого списку. Після цього аудиторія ставить 
запитання до експертів, обговорюються спірні моменти. Викладач або учасники дискусії підводять 
підсумки. 

So, now we know that gender issues do exist in our society and we must do our best to get rid of them as they 
lead to discrimination.  

На завершення студентам пропонується зробити дослід на обрану тему – знайти історичні випадки 
дискримінації на основі статевої приналежності. 

Отже, запропонована технологія формування комунікативно-дискусійних умінь – комунікативна 
майстерня – пропонує поетапний розвиток КДУ і за умов систематичного проведення забезпечить 
сформованість даних умінь на рівні  C1. У перспективі наше дослідження може бути спрямоване на  
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розробку занять інших проблемних груп за інтересами на основі виділеного нами алгоритму з метою 
формування КДУ. 
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Самойлюкевич И. В., Огороднийчук Ю. В. Технология формирования коммуникативно-дискусионных 
умений  студентов высшего языкового учебного заведения на внеаудиторных занятиях проблемных 

групп по интересам. 

Авторы статьи  предлагают технологию развития коммуникативно-дискусионных умений на основе 
алгоритма, соответствующего стадиальности формирования данных умений. Авторы предлагают 
разработку внеклассного занятия проблемной группы по гражданскому образованию, целью которого 
является формирование коммунткативно-дискуссионных умений в процесее обсуждения социальных 

проблем. 

Samoylyukevich I.V., Ogorodniychuk Yu.V. Technique for the formation of discussion skills of students of 
linguistic university at session of special interest groups. 

Тhe authors of the article offer a technique for the development of students’ discussion skills based on the algorithm 
suggested. It is worked out with due regard for the stages of the skill formation. The authors offer a session plan for 

the special interest group "Civics" aimed at developing students’ discussion skills on civic issues. 
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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КРЕДИТНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ  

На основі аналізу цілей, компонентів, основних принципів функціонування існуючих кредитних систем 
запропоновано нові підходи до визначення окремих характеристик перспективної вітчизняної кредитної 

системи навчання. 

Розробка і впровадження вітчизняної кредитно-модульної системи організації навчального процесу 
на даний час здійснюється на принципових засадах ECTS (European Credit Transfer System) – 
Європейської системи перезарахування кредитів [1]. Однак у національних освітніх системах країн світу 
використовуються різноманітні кредитні системи, тому створювана українська кредитна система 
повинна враховувати не лише особливості функціонування ECTS, а й практичні досягнення та переваги 
інших кредитних систем.  

Таким чином, проблема з’ясування теоретичних аспектів розробки вітчизняної кредитної системи 
навчання залишається актуальною й, насамперед, має включати розгляд основних характеристик 
кредитних технологій організації навчального процесу, які існують у світовому освітньому просторі. 
Мета статті – на основі аналізу цілей, змістових і структурних компонентів, основних принципів 
функціонування різних національних кредитних систем обґрунтувати можливість їх класифікації та 
визначити суть окремих характеристик перспективної вітчизняної кредитної системи навчання.  

Дослідження закордонних і вітчизняних науковців із питань розвитку національних кредитних систем 
вищої школи (В.І. Байденко [2], І.І. Бабин, Я.Я. Болюбаш, В.В. Грубінко, В.Г. Кремень, В.Д. Шинка-
рук [3], Т.О. Баскіна, О.В. Боєв, І.Є. Волкова, В.А. Зернов, С.С. Іванов, А.П. Єфремов, О.А. Севастьянова, 
В.М. Чістохвалов,  

А.І. Чучалін [4], В. Журавський, М. Згуровський [5], Л. Махмутова [6], С. Смірнов [7], 
Л. Гребньов [8], М.Ф. Степко [9], К. Таух, Г. Хог [10] та ін.) дозволяють розглянути різні аспекти 
функціонування кредитних систем з урахуванням поглядів на перспективи розвитку кредитних систем. 

На думку окремих дослідників [5; 11], кредитна система – це систематичний спосіб описання 
освітньої програми з додаванням кредитів до її компонентів (дисциплін, курсів тощо). Стосовно системи 
вищої професійної освіти визначення кредиту може базуватися на різних параметрах, таких, як загальний 
обсяг роботи студента, результати навчання та контактні години. 

А. Чучалін, О. Боєв пропонують чітко визначити сутність кредитної системи як "системи кількісного 
оцінювання змісту освітньої програми" [12: 34]. У трактуванні кредиту науковці вказують на те, що 
кредит є кількісним показником адекватності навчання, який присвоюється студенту як підтвердження 
достовірності результатів навчання на певному рівні [13]. В. Чістохвалов уточнює, що кредит також 
являє собою спосіб визначення кількісних результатів навчання – набору компетенцій [11]. 

У різних кредитних технологіях розрізняються й використовуються два типи кредитів: кредит-година 
та кредит-пойнт. Кредит-пойнт відповідає повному навантаженню студента (кількості роботи), що 
витрачається під час опанування певної навчальної одиниці, наприклад, модуля [14]. Кредит-час 
відповідає кількості годин на тиждень, необхідних для вивчення певної дисципліни протягом семестру. 
Використання кредит-години дозволяє перейти до асинхронної організації навчального процесу, що 
створює відповідні передумови для розвитку академічної мобільності [15].  

Для уточнення основних характеристик доцільно розглянути приклади тих кредитних систем, які 
знайшли широке практичне використання в освітніх системах більшості країн.  

1. UCTS (University Credit Transfer System – система перезарахування університетських кредитів). Ця 
система була розроблена організацією UMAP (University Mobility in Asia and Pacific – Університетська 
мобільність в Азії й регіоні Тихого океану), тому загальноприйнятним є розшифрування абревіатури 
UCTS як UMAP Credit Transfer Scheme і розуміння її як системи зарахування кредитів університетів 
азіатсько-тихоокеанського регіону [16; 17].  

Система була створена з метою ефективного забезпечення мобільності студентів на територіях, які 
входять до сфери діяльності UMAP (Австралія, Бруней, В’єтнам, Гуам, Гонконг, Західний Самоа, 
Індонезія, Камбоджа, Канада, Китай, Корея, Лаос, Малайзія, Мексика, Монголія, М’янмар, Непал, Нова 
Зеландія, Папуа Нова Гвінея, ПАР, Росія, Сінгапур, США, Тайвань, Таїланд, Фіджі, Філіппіни, Чилі, 
Шрі-Ланка, Японія), а також у країнах інших регіонів шляхом визнання кредитів, одержаних у 
закордонних навчальних закладах. UCTS не передбачає уніфікацію існуючих систем навчання в 
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університетах, а лише слугує засобом перезарахування між університетами навчального навантаження 
студента та адекватного переведення оцінок.  

UCTS використовується для кожного конкретного випадку обміну і програми, що йому відповідає. 
Програму навчання за кордоном складає для себе студент, користуючись рекомендаціями 
уповноваженого представника навчального закладу. Розроблена програма обміну затверджується 
університетами, що направляють та приймають студента. Головний предмет узгодження – кредити, які 
мають бути нараховані студенту під час вивчення дисциплін за індивідуальною програмою обміну. 

Поряд із цим між університетами можуть укладатися двосторонні договори про обмін студентами. У 
таких угодах, зазвичай, обумовлюються критерії відбору студентів і викладачів для обміну, порядок 
погодження й затвердження програм навчання, надання, за потребою, учасникам обміну мовної 
підтримки, шляхи вирішення соціальних проблем студентів та викладачів на період перебування за 
обміном тощо. 

Основним і єдиним документом у системі UCTS є "UCTS Record of UMAP Study" – "Реєстраційний 
бланк навчання за програмою UMAP", де міститься відомість із програми навчання, яка включає 
перетворення (перезарахування) кредитів та оцінок закладу, який надає послуги, за допомогою UCTS-
кредитів і UCTS-оцінок в кредити та оцінки ВНЗ, що направляє студента на обмін. До бланку 
включається й інша обов’язкова інформація: персональні дані студента, деталі програми навчання 
UMAP, інформація про затвердження програми навчання уповноваженими представниками 
університетів, що забезпечують обмін. 

Кредит у системі UCTS є числом від 0,5 до 60, яке дозволяє встановити, яка частина навантаження від 
загального річного навчального навантаження припадає на певну дисципліну. 

Шкала кредитів UCTS розрахована на 60 кредитів протягом одного навчального року. Вона відіграє 
роль проміжного механізму й використовується як інструмент для конвертації (переведення) кредитів 
між університетами та не вимагає обов’язкової організації навчання в університетах за UCTS-кредитами. 
Кожній дисципліні теоретично може бути присвоєно від 0,5 до 60 кредитів на рік. Під час переведення 
кредитів за шкалою UCTS для кожної дисципліни використовується такий підхід: 

− для навчального закладу, що приймає студента, власні кредити необхідно перевести в 
кредити UCTS (включивши їх до реєстраційного бланку). Для цього кількість своїх кредитів за 
дисципліну необхідно помножити на число кредитів UCTS періоду навчання за обміном (наприклад, 
на 60 для навчання за обміном протягом року) та розділити на загальну кількість своїх кредитів для 
всіх дисциплін за програмою обміну; 

− для навчального закладу, що направляв студента, потрібно перевести кредити UCTS, 
зараховані студенту за період навчання в закордонному університеті, у свої кредити. Для цього 
кількість кредитів UCTS за дисципліну необхідно помножити на загальну кількість своїх кредитів для 
усіх дисциплін за програмою обміну та розділити на число кредитів UCTS періоду навчання за 
обміном (наприклад, на 60 для навчання за обміном протягом року).  

2. ECTS (European Credit Transfer System). Основна ідея створення ECTS – розробити прийнятні 
засоби кількісного зіставлення програм навчання за різними спеціальностями, необхідні для здійснення 
інтеграції європейських національних освітніх систем у єдиний простір вищої освіти. Ця система 
спрямована на покращення визнання освіти під час навчання за кордоном, полегшуючи порівняння 
навчальних досягнень студентів на основі узгодженої системи оцінювання (кредитів і оцінок) та 
технології інтерпретації національних систем вищої освіти, тобто ECTS призначалась для розширення 
мобільності студентів і привабливості європейської системи освіти.  

По суті, ECTS не передбачає регулювання змісту, структури чи еквівалентності навчальних програм. 
Це є питаннями якості, яка повинна визначатися самими вищими навчальними закладами [3: 38]. Однак 
призначення кредиту ECTS вимагає розширеної характеристики структур навчальних програм і за 
певних обставин може бути простою математичною дією, за інших – воно спочатку може викликати 
потребу у важливих переговорах на рівні факультету чи закладу. 

Структура ECTS складається з трьох основних елементів: 
− інформаційне забезпечення, яке реалізується за допомогою інформаційного пакету, що 

включає навчальний план та програми його курсів, кредитування кожного курсу (призначення числа 
кредитів ECTS на кожен курс), систему оцінювання знань, шкалу оцінок ECTS, додаткову 
інформацію; 

− взаємна угода (зобов’язання навчальних закладів-партнерів та студентів), реалізація якої 
вимагає певної формальної процедури: студент заповнює стандартну заяву на прослуховування курсу 
в закордонному навчальному закладі, направляє її координатору ECTS, після чого заява і додаток 
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(кількість, обсяг раніше прослуханих курсів та оцінки успішності) відсилається до закордонного 
університету. Якщо студента погоджуються прийняти за обміном, підписується угода, яка через 
координаторів вузів-партнерів направляється студенту;  

− використання системи кредитів, яка є теж формальною процедурою кількісного 
оцінювання виконаного студентом обсягу роботи під час опанування дисципліни або групи 
дисциплін. 
Кредит у системі ECTS є числом від 1 до 60, яке присвоюється розділам курсу. Кредити 

відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу, відносно загальної кількості роботи, 
необхідної для завершення повного року академічного навчання в закладі. Кредити враховують повне 
навантаження студента: аудиторну роботу, самостійну роботу, навантаження для виконання контрольних 
заходів, практику, атестації тощо. Кредити ECTS навчальне навантаження відображають відносно, а не 
абсолютно – вони визначають, яку частину від загального річного навчального навантаження займає 
один блок курсу.  

У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік. Кредити ECTS 
призначені для того, щоб забезпечити визнання навчального навантаження, виконаного в період 
навчання за кордоном, відповідною частиною навчального навантаження, передбаченого програмою.  

3. USCS (United States Credit System – кредитна система, що використовується університетами 
США). Більш обґрунтованим є інше трактування цієї системи як системи залікових одиниць США [18: 
83-84]. За цією системою програма навчання студента для присвоєння ступеня або одержання диплома 
розподіляється на окремі блоки (дисципліни, курси, модулі тощо), кожен із яких є елементом напряму 
підготовки. Залікові одиниці (кредити) присвоюються після успішного завершення вивчення кожного 
блоку.  

Для названих блоків використовується формалізований термін "заліковий курс" (credit course), тобто 
курс певної програми навчання, пройшовши який студент одержує певну частину академічних залікових 
одиниць від усієї кількості одиниць, передбачених для успішного завершення всієї програми навчання.  

Суть поняття "залікова одиниця" або "кредит" у системі USCS можна з’ясувати на основі розуміння 
практичного використання поняття "кредит-година". Визначення кредит-години базується на кількості 
тижневого академічного навантаження студента для вивчення залікового курсу. Як правило, в 
американських університетах заліковий курс складає 3-5 кредитів, що орієнтовно передбачає 3-5 
академічних годин занять в аудиторії з викладачем (1 кредит-година – це одна 50-ти хвилинна 
академічна лекційна година або 2 години практичних занять або 3 години лабораторних занять на 
тиждень). Якщо врахувати те, що навчальний рік складає 30 тижнів і розподілений на 2 семестри, то на 1 
кредит припадає біля 15 академічних годин на семестр. Для кожної кредитної години додатково 
виділяється 2 години самостійної роботи і, як правило, час на виконання контрольних робіт, складання 
іспиту тощо. Слід зазначити, що самостійна робота студента передбачає неперервний і суворий 
контроль.  

"Кредит-година – це міра, що базується на часі навчання" [19], тобто кредит-година лише вказує на 
час, витрачений на вивчення дисципліни, проте не пов’язана з поняттям її рівня складності та, 
відповідно, рівнем знань, обсягом загального навчального навантаження студента. Деякі дисципліни 
вимагають багато часу на вивчення, однак передбачають мало кредит-годин і навпаки.  

Як зазначає В. М. Чістохвалов [19], в американській системі вищої освіти кредит-година 
використовується в різноманітних формах, вона покладена в основу складання кошторису для 
встановлення державного фінансування. Навантаження кафедр, викладачів та студентів визначається 
кредит-годиною. На підставі кредит-години вирішується питання щодо переведення студента на 
наступний курс навчання та здійснюється плата за навчання.  

Слід зазначити, що в USCS використовуються різноманітні системи оцінювання. Найбільшого 
розповсюдження набула система визначення середнього балу успішності студента (GPA – Grade Point 
Average), за якою спочатку на основі цифрової або буквеної оцінки (grade) визначається число залікових 
балів (point) для кожного предмету, що вивчається протягом семестру, а далі сума добутків кредитів з 
усіх семестрових дисциплін та, відповідно, одержаних залікових балів ділиться на загальну семестрову 
кількість кредитів.  

Облік та накопичення кредитів здійснюється всередині конкретного навчального закладу 
реєстраційною службою, яка також займається питаннями складання індивідуального навчального плану 
студента й виставлянням GPA. Якщо студент під час навчання змінював заклад освіти, то в додаток до 
диплома виставляється GPA університету, який студент закінчує, а попередні оцінки та бали 
враховуються лише для проведення процедури переведення і критеріїв зарахування.  
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Переведення студентів з одного закладу до іншого пов’язане із застосуванням та використанням ряду 
понять: credit transfer (взаємне визнання залікових одиниць) – визнання вищим навчальним закладом 
залікових одиниць або кваліфікацій, одержаних студентом в іншому навчальному закладі, для 
продовження навчання; transfer credits (визнані залікові одиниці) – залікові одиниці, що присвоюються 
студенту навчальним закладом як визнання виконаної роботи в іншому навчальному закладі. 

Отже, за допомогою залікової одиниці (кредиту) USCS відображається структура навчання, кількісно 
визначається обсяг змісту навчального курсу. Накопичені кредити дозволяють зробити висновок про 
опанування студентом змісту навчального матеріалу для присудження певного академічного ступеня. 
Таким чином, вимоги до одержання академічних ступенів виражені в залікових одиницях, а не оцінками 
за екзамени або курсові роботи. Ці результати під загальною назвою "залікові одиниці" є своєрідною 
"навчальною валютою" в системі вищої освіти США. Накопичені залікові одиниці зберігаються та 
можуть передаватися із одного навчального закладу до іншого, з одного факультету на інший. Ця 
система значно полегшує мобільність студентів та дає можливість підтримувати зв’язок між перерваним 
і відновленим навчанням. 

4. CATS (Credit Accumulation and Transfer System – система накопичення та перезарахування 
кредитів), що функціонує в університетах Великої Британії [20]. Більшість університетів об’єднані в 
кредит-консорціуми – групи навчальних закладів, утворені на добровільних засадах, що співпрацюють у 
галузі розробки та використання кредитних систем. Кожен кредит-консорціум має власну схему 
накопичення та перезарахування кредитів. Схеми, розроблені кредит-консорціумами, іноді 
використовуються не в цілому вищим навчальним закладом, а лише в окремих програмах навчання 
даного ВНЗ.  

Досить повно понятійний апарат та основні характеристики системи CATS описано в дослідженнях 
О.М. Карпенко, Л.І. Котоміної та ін. [13; 21]. Дослідники виділяють декілька основних груп моделей 
CAT (Credit Accumulation and Transfer) – накопичення та перезарахування кредитів: для вищої освіти, для 
ВНЗ Шотландії, для післядипломної освіти, для вищої і післядипломної освіти. З 2001 року 
використовується єдина система кредитів і кваліфікацій для Англії, Уельсу та Північної Ірландії – EWNI 
(England, Wales and North Ireland). 

Таким чином, у вищій освіті Великої Британії реально існує не одна схема накопичення та 
перезарахування кредитів, а декілька, які розроблені на практично однакових принципових засадах, 
використовують споріднені поняття, терміни та подібні механізми функціонування, визначаючи основні 
характеристики CATS, яка охоплює не лише територію Великої Британії. До сфери впливу CATS 
входять також Південна Африка, освітня система якої використовує SANQF (South African National 
Qualifications Framework – Національна система кваліфікацій Південної Африки), та Нова Зеландія з 
системою NZNQF (New Zealand National Qualifications Framework – Національна система кваліфікацій 
Нової Зеландії).  

Система CATS розроблена з метою стандартизації підготовки фахівця на рівні окремих навчальних 
закладів для забезпечення нарахування студентам кредитів та їх накопичення незалежно від того, у 
якому вищому закладі освіти здійснювалося навчання. Однак факт нарахування кредитів певним 
навчальним закладом ще не означає, що інша інституція зобов’язана їх визнати: остаточне рішення щодо 
присвоєння кваліфікації залишається за академічним інститутом, який має на це право, або за 
відповідним органом із питань професійної акредитації. 

Кредит у системі CATS – це кількісний показник адекватності навчання. Він підтверджує 
достовірність досягнення студентом саме тих результатів навчання, які описані різнорівневими 
вимогами про те, що студент має знати, розуміти та вміти продемонструвати.  

Наприклад, у єдиній системі кредитів і кваліфікацій для Англії, Уельсу та Північної Ірландії після 
завершення вивчення курсу студенту присвоюється кількість кредитів, яка виділена на певний 
навчальний курс. Однак викладач оцінює успішність навчання не на основі бальної або буквеної шкали 
оцінювання, а на основі різнорівневої шкали вимог до результатів навчання. Формально традиційні 
оцінки за курс не виставляються – освоєні кредити відносять до певного встановленого рівня навчання. У 
системі EWNI, як і в системі NICATS (North Ireland Credit Accumulation and Transfer System – система 
накопичення та перезарахування кредитів Північної Ірландії) [22], для кредитів визначено 9 рівнів. 
Таким чином, результати навчання у окреслених системах підтверджуються двома параметрами: числом 
кредитів та їх рівнем.  

Число кредитів визначається обсягом навчання, який виражається в умовному навчальному часі для 
досягнення результатів навчання. У системі EWNI 1 кредит дорівнює 10 умовним годинам навчального 
часу [20]. Умовний час включає весь час навчання для досягнення результатів на даному рівні, основну 
практичну роботу, роботу над проектом, самостійну роботу та час, необхідний для оцінювання знань, 
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умінь і навичок. Слід зазначити, що оцінюванню підлягає відповідна одиниця – чітко означений набір 
логічно послідовних результатів навчання, доповнений критеріями оцінювання, а також числом та 
рівнем кредитів, які нараховуються. За одиницю оцінювання часто береться модуль.  

Різнорівневі програмні вимоги окреслені відповідними формулюваннями – дескрипторами рівня. 
Наприклад, у системі NICATS для найнижчого (початкового) рівня студент має "згадати і 
продемонструвати елементарне розуміння у деяких (не багатьох) галузях знань", а для найвищого 
(восьмого) – "зробити значний і оригінальний внесок до спеціалізованої галузі досліджень, 
демонструючи володіння методологією та вміння вести критичний діалог з колегами" [22]. Тому рівень 
кредиту в системі CATS – це індикатор вимог до навчання, що вказує на складність і глибину знань, а 
також на спроможність застосовувати їх на практиці. Використання рівня кредиту відіграє особливо 
важливу роль у системі професійної освіти в галузі техніки та технологій.  

За системою CATS студенти можуть накопичувати кредити з урахуванням того, що один навчальний 
рік складається із 120 кредитів і кількість дисциплін одного року навчання може бути від 5 до 10. Тому 
дисципліна або модуль, передбачені для вивчення протягом одного семестру, дозволяє студенту набрати 
12 кредитів, а ті дисципліни, які вивчаються протягом двох семестрів – 24 кредити.  

Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки. 
Сьогодні у вищій освіті різних країн застосовуються кредитні системи, які за основним призначенням 

та метою використання кредитів можна умовно поділити на дві основні групи: залікові та 
накопичувальні. До поняття кредиту в накопичувальних кредитних системах підходять як до одиниці 
оцінювання результатів освоєння освітніх програм – набутих знань, умінь та навичок. У залікових 
кредитних системах кредити, зазвичай, розуміються як одиниці вимірювання обсягу загального 
навчального навантаження студента (обсягу роботи), необхідного для засвоєння освітньої програми або 
її частини, а системи заліку (перезарахування) кредитів в основному орієнтовані на використання з 
метою забезпечення академічної мобільності.  

Перспективну вітчизняну кредитну систему можна визначити як освітню технологію, що ґрунтується 
на застосуванні залікових освітніх одиниць (залікових кредитів), які дозволяють, ураховуючи 
індивідуальні потреби особистості, забезпечити протягом життя незалежно від форми навчання 
суспільно значущий напрям і актуальний рівень її фахової підготовки.  

Заліковий кредит – відносна одиниця виміру результатів навчання (рівня знань та вмінь), одержаних 
студентом під час вивчення фрагменту курсу – змістового модуля. Заліковий кредит кількісно вказує, яка 
частка від усіх результатів навчання, запланованих освітньо-професійною програмою, припадає на 
знання і вміння з опанованого змістового модуля, та передбачає максимальний термін вивчення такого 
модуля. Таким чином, під час визначення залікового кредиту поряд із встановленням різнорівневих 
результатів навчання слід додатково врахувати обсяг навчального матеріалу, його рівень і значущість, а 
також нормативний термін вивчення.  

Додатковими ідентифікаторами залікового кредиту можуть бути: рівень кредиту, який визначається 
відповідним рівнем програмних вимог до знань, умінь та видів діяльності. З огляду на це в змістових 
модулях навчальний матеріал має бути розподілений за рівнями і передбачати відповідні форми 
контролю; напрям академічної орієнтації кредиту – соціально-гуманітарний (загальноосвітній), 
методологічний, фундаментальний, професійно-орієнтований; ступінь професійної актуальності кредиту, 
що відображає адекватність одержаних професійних компетенцій актуальним і перспективним вимогам 
ринку праці щодо кваліфікації спеціаліста.  
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Спирин О.М. Основные характеристики кредитных систем обучения. 

На основе анализа целей, компонентов, основных принципов функционирования существующих 
кредитных систем предложены новые подходы к определению отдельных характеристик 

перспективной отечественной кредитной системы обучения. 

Spirin O.M. Major characteristics of credit education systems. 

On the basis of the analysis of the aims, components and basic principles of the current credit systems, the 
author puts forward  new approaches to definition of some specific characteristics of a prospective national 

credit system of education. 
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ПРОЕКТНА ПАРАДИГМА РОЗВИТКУ ПОЧАТКОВОЇ І ОСНОВНОЇ ШКІЛ  

Стаття присвячена розробці стратегічних напрямів розвитку загальноосвітнього навчального закладу 
І-ІІ ступенів, який в умовах упровадження профільного навчання стане основним осередком культури та 

освіти в сільській місцевості. 

Об’єктом дослідження обрано загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ступенів, який відповідно до 
освітніх рівнів забезпечує початкову загальну і базову середню освіту. Означений вибір визначається 
тим, що в системі освіти передбачається реструктуризація загальноосвітніх навчальних закладів, 
обумовлена упровадженням профільного навчання у старшу школу. 

Як свідчить освітня практика, профільне навчання – трудомісткий педагогічний процес, який 
супроводжуватиметься низкою управлінських проблем, таких, як: 

1. Установлення нормативів бюджетного фінансування старшої школи. 
2. Фінансування витрат на організацію навчально-методичного забезпечення профільного навчання. 
3. Удосконалення кваліфікації вчителів старшої школи, їх перепідготовка. 
3. Координація дій учасників навчально-виховного процесу у руслі вимог щодо реалізації концепції 

профільного навчання. 
4. Розробка критеріїв оцінювання діяльності старшої школи з метою забезпечення належного 

контролю за реалізацією концепції профільного навчання.  
Враховуючи той факт, що освітня система фінансується за залишковим принципом, впровадження 

профільного навчання в старшій школі буде досить проблематичним. Сьогодні, як свідчать результати 
дослідження, кожен третій керівник загальноосвітнього навчального закладу в силу об’єктивних причин 
уникає коментарів, коли йдеться про реалізацію означеного процесу. Це означає, що кожен третій 
керівник закладу освіти не готовий взяти на себе відповідальність за ефективне впровадження 
профільного навчання в старшій школі. Саме ця "неготовність" може викликати досить помітний 
перерозподіл кількісного показника наявності загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів на 
користь початкової та основної шкіл – загальноосвітнього навчального закладу І-ІІ ступенів. 

Аналіз статистичного бюлетеня Державного комітету статистики України за 2001 – 2002 рр., який 
фіксує наявність середніх закладів освіти, /відповідно до статті 36 "Середні заклади освіти", Р. ІІІ, Закону 
України Про Освіту №1060-ХІІ від 29. 05. 91 р., введений у дію Постановою Верховної Ради № 1144 – 
ХІІ від 04. 06. 91 р. "Основним видом середніх закладів освіти є загальноосвітня школа трьох ступенів: 
перший – початкова школа, що забезпечує початкову загальну освіту, другий – основна школа, що 
забезпечує базову середню освіту, третій – старша школа, що забезпечує повну загальну середню освіту" 
(1, 14) / показав, що кількість загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів як у містах, так і в селах 
на початок 2003 року у порівнянні з 2001-им і 2002-им роками значно збільшилася. Для порівняння 
наведемо такі дані: 

 
Тип ЗНЗ роки всього місто село 

2001 2.500 172 2.328 
2002 2.440 161 2.279 

 
ЗНЗ І ступеня 

2003 3.046 179 2.867 
 

Тип ЗНЗ роки всього місто село 
2001 5.692 641 5.051 
2002 5.604 604 5.000 

 
ЗНЗ ІІ ступенів 

2003 6.063 695 5.368 
 

Статистичні дані підтверджують наші припущення стосовно того, що намічена тенденція закріпиться 
у найближчі десять років у зв’язку з масовою профілізацією старшої школи – загальноосвітнього 
навчального закладу ІІІ ступеня "... з профільним спрямуванням навчання" [1:53]. 

Метою дослідження є проектування розвитку початкової і основної шкіл у контексті масової 
профілізації старшої школи /відповідно до Закону України Про загальну середню освіту № 651 – ХІV від 
13. 05. 99 р. зазначені заклади освіти можуть функціонувати разом або самостійно, як "... різні типи 
загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, ІІІ ступенів" / [1:53]. 

У контексті заявленого варто відмітити, що проектування розвитку початкової і основної шкіл 
стримується нерозробленістю існуючих педагогічних систем і критеріїв їх оцінювання. При проектуванні 
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розвитку початкової і основної шкіл – загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів можна 
скористатися теоретико-методичними положеннями, які відображають процес проектування освітніх 
(педагогічних) систем 12-річної школи: 

1. Проектування в освіті є розвиненою, культурною формою інноваційної діяльності, яку не можна 
звести ні до оновлення (відновлення старого), ні до нововведень (упровадження нового). 

2. Проектування освітніх педагогічних систем обумовлені змінами, що відбуваються в усіх сферах 
суспільного життя. Проектуванням називають: процес створення проекту; вид діяльності, який є 
початком змін у штучному середовищі; вид діяльності, спрямований на здійснення змін у навчальному 
середовищі; важливий компонент способу життєдіяльності. 

3. У науковій літературі педагогічне проектування розглядається як комплексна задача, розв’язання 
якої здійснюється з урахуванням соціокультурного контексту проблеми, в якій взаємодіють і 
взаємодоповнюють один одного соціально-культурні, психолого-педагогічні, техніко-технологічні, 
організаційно-управлінські аспекти.  

4. Проектування освітніх систем обумовлюється відбором способу усвідомлення зв’язку минулого, 
сучасного й майбутнього та його конструктивної форми.  

5. Процес проектування охоплює освітні системи різних рівнів (регіональні, муніципальні), 
педагогічні технології, зміст освіти, управління педагогічним процесом, планування і контроль за 
розвитком закладів середньої освіти і може здійснюватися за такими напрямами: проекти в галузі 
фінансування закладів середньої освіти і управління ними; проекти з організації і функціонування 
закладів освіти; проекти з розробки змісту освіти; проекти з освітніх технологій, форм і методів 
навчання; проекти зі структурування системи навчально-виховного-процесу. За таких умов освітньою 
системою можна вважати і черговий урок, і реорганізацію ЗНЗ в гімназію, і розвиток освіти в Україні. 

При проектуванні розвитку початкової і основної шкіл суб’єкти освітньої діяльності мають 
враховувати такі особливості педагогічних систем:  

1. Структурні елементи педагогічних систем найбільш чутливі до змін, що відбуваються в усіх сферах 
суспільного життя. Щоб привести систему освіти у відповідність до вимог суспільства, необхідно внести 
зміни в такі її структурні елементи, як: цілі, заради яких вона створюється; знання, які є засобом 
реалізації очікуваних цілей; засоби комунікації; учні; педагоги.  

2. Процес проектування освітніх систем складається з двох етапів: визначення структури моделі, її 
об’єктів і дій; збір даних, які окреслюють цінність атрибутів і зв’язків, пов’язаних з діями. Як правило, 
дієвість педагогічної системи характеризують її функціональні елементи: аналітичний, практичний, 
конструктивний, комунікативний, організаторський (К. Дурай-Новакова). 

3. Оскільки освітні системи є складними, для їх проектування слід вибрати: рівні, на яких вони 
організовані; головний рівень у загальній ієрархії систем; ключові елементи і цілі систем; способи 
контролю на різних рівнях; зв’язки між системами; ступінь відкритості (замкнутості) систем.  

4. Система – це збір упорядкованих елементів і зв’язків між ними, який виконує цілісні функції і має 
такі атрибути, яких не мають його елементи. Одним з принципових формально-методичних положень 
системної концепції є те, що розглядає освіту як окреслений відносно уклад елементів, залежностей і 
зв’язків між ними в конкретному часі і просторі, в своєрідний, тільки для себе значущий спосіб 
(У. Новацька). 

5. Система – це збір взаємозалежних між собою елементів, що створюють цілісність, яка виділяється з 
даного оточення (середовища); – це комплекс елементів, які знаходяться у взаємній інтеракції (К. Дурай-
Новакова). 

6. В епістолістичному сенсі поняття "система" розглядають як збір чи сукупність таких пов’язаних 
між собою елементів, що творять єдність чи цілісність (В. Гаспарски). 

7. Ознаками системного поняття, які його характеризують є: холізм – розгляд явищ як цілісності; 
комплексність – виявлення внутрішніх зв’язків, які характеризують освітні (педагогічні) явища і 
процеси; есенціалізм – системний опис проблемної ситуації як конкретний випадок опису даного явища; 
структуралізм – окреслення властивостей явищ і процесів, що розглядаються на основі властивостей їх 
структури, яка трактується як інтегруюча і незмінна; контекстовість – розгляд освітніх (педагогічних) 
систем з погляду на їх місце серед інших соціальних систем; темологізм – розгляд педагогічних явищ і 
процесів як цілісно зорієнтованих (П. Сенкевич);  

8. Системний підхід до вивчення педагогічних явищ і процесів передбачає мислення моделями і 
характеризується мисленням про моделі. Модель – це образ системи, який уточнює її структуру. 

9. Так як системи освіти є складними системами, для їх проектування слід вибрати: рівні, на яких 
організовані освітні (педагогічні) системи; головний рівень у загальній ієрархії систем; ключові елементи 
систем; цілі систем; входи і виходи систем; способи контролю на різних рівнях; зв’язки між системами; 
ступінь відкритості (замкнутості) систем. Сучасні освітні (педагогічні) системи організовані на чотирьох 
рівнях: на інституційному рівні (громадськість об’єднується і співпрацює з адміністрацією школи 
(інституції)); на адміністративному рівні (реалізуються рішення, прийняті на інституційному рівні); на 
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рівні навчання (навчально-виховна система); на рівні навчання через досвід (партнерство має велике 
значення в ієрархії системної освіти) (Б.Н. Банатти). 

10. Освітні системи є об’єктом діяльності учасників навчально-виховного процесу. Щоб створити 
конкретний об’єкт, необхідно закласти в нього принцип дії. За цієї обставини, проектування освітніх 
систем здійснюється за умови, коли воно є компонентом практичної педагогічної діяльності. 

11. Теоретичним і практичним підґрунтям проектування освітніх систем 12-річної школи є проектно-
технологічний тип організаційної культури діяльності її учасників. Дієвим інструментом методології 
проектно-технологічного типу організаційної культури діяльності виступає проектно-технологічна 
діяльність.  

12. Проектно-технологічна діяльність – це діяльність, що включає стадію технологічної підготовки 
проекту. Вона полягає у підготовці проектної документації, необхідного обладнання і програмного 
забезпечення. У процесі проектно-технологічної діяльності дії суб’єктів систем алгоритмізується 
(операції мислення стають керовані і виконуються усвідомлено).  

13. Для проектно-технологічної діяльності суб’єктів освітніх систем 12-річної школи інваріантною є 
група умов (мотиваційні, кадрові, матеріально-технічні, науково-методичні, фінансові, організаційні, 
нормативно-правові, інформаційні). 

Вивчення заявленої проблеми здійснювалося на базі середніх закладів освіти Шосткінського району 
Сумської області за участю начальника відділу освіти – Петренко Світлани Євіналіївни, головних 
спеціалістів, методистів районного методичного кабінету і директорського корпусу.  

Станом на 26 квітня 2004 року у районі працює вісімнадцять закладів освіти, з них:  
− загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів – 13; 
− загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступенів – 4; 
− загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня – 1. 

Розвиток загальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів на рівні відділу освіти є важливою 
проблемою, пов’язаною зі збереженням цієї установи. Як свідчить освітня практика, успішний розвиток 
цього типу закладу освіти передбачає організацію діяльності педагогічного колективу (комплектування і 
розстановку педагогічних кадрів; розподіл навантаження та обов’язків між учителями). 

Окремо зупинимося на організації роботи загальноосвітніх навчальних закладів над науково-
методичною проблемою, яка у повній мірі віддзеркалює організаційну культуру їх діяльності. У цьому 
контексті досить аргументованим є висновок освітян Шосткінського району Сумської області: в умовах 
розбудови національної школи організація творчої, дієвої і результативної методичної роботи є одним із 
пріоритетних аспектів управління навчально-виховним процесом.  

Аналіз організаційної культури діяльності загальноосвітніх навчальних закладів показав, що в них 
досить успішно реалізуються принципи організації методичної роботи (цілеспрямованості, 
комплексності, послідовності і перспективності), на науковій основі здійснюється системно-структурний 
підхід до вдосконалення і розвитку професійної майстерності вчителя. Проблема планування, організації 
і контролю за діяльністю педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів досить успішно 
вирішується і на внутрішньошкільному рівні. Вибір науково-методичної проблеми визначається 
можливостями кожної конкретної школи, інтересами і запитами учасників навчально-виховної роботи. 
Організаторські, методичні та прогнозуючі функції методичних об’єднань учителів спрямовуються на 
організацію методичної роботи з педагогічними кадрами. Так, наприклад: 

Богданівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів. Педагогічний колектив у складі 18 осіб, який 
очолює Кудрявець Ніна Іванівна, працює над проблемою: "Підвищення ефективності навчально-
виховного процесу шляхом диференціації та впровадження сучасних інноваційних технологій" і 
відповідно до освітніх рівнів забезпечує початкову загальну, базову середню та повну загальну середню 
освіту ста п’ятнадцяти учням. 

Вовненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор – Бохан Леонід Миколайович) успішно 
втілює в освітню практику основні концептуальні положення програми "Обдарована дитина", 
оптимально використовуючи можливості сільської школи для розвитку обдарованої особистості. 
Сімдесят два вихованці цього закладу освіти відчувають постійну турботу з боку адміністрації школи і 
шістнадцяти педагогічних працівників, які з почуттям громадянської відповідальності ставляться до 
своїх професійних обов’язків. 

Вороніжська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 ім. П. О. Куліша (директор – Кихней Надія 
Іванівна). 49 педагогічних працівників працює над підвищенням результативності навчання і виховання 
679 учнів шляхом використання досягнень сучасної педагогічної науки. Заклад освіти (упродовж трьох 
останніх років) забезпечує поглиблене вивчення української мови і літератури, англійської мови, 
інформатики серед учнів 1-А, 2-А, 3-А класів. З учнями 5-7-их класів проводяться факультативні заняття 
з художньої культури. 

Глазовська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів відповідно до освітніх рівнів забезпечує освіту 57 
учням. Керівництво педагогічним колективом (18 осіб) здійснює Рогова Валентина Ростиславівна. 
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Учасники освітньої діяльності вчаться демократії шляхом активізації пізнавальних інтересів учнів, 
забезпечуючи цим самим демократизацію функціонального устрою закладу освіти. 

Івотська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор – Єресь Володимир Васильович). 
Педагогічний (19 осіб) і учнівський (80 осіб) колективи працюють над становлення гармонійно 
розвиненої особистості на принципах гуманізму, моралі, любові до Батьківщини. Людинознавча 
парадигма є основою навчально-виховного процесу, наповнює людськими вимірами процес викладання і 
процес учіння. 

Клишківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор – Долиняк Віктор Олексійович). 
Інноваційна діяльність учителя – одна з актуальних проблем педагогічної науки і практики, над якою 
працює педагогічний колектив (24 особи). 262 вихованці представленого закладу освіти можуть (за 
бажанням) відвідувати факультативи з української мови і хімії; брати участь у роботі МАН за такими 
напрямами: філологія (українська мова, література); мистецтвознавство; екологія; трудове навчання. 

Ковтуновська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор – Линок Лариса Олександрівна). 
Зусилля педагогічного колективу (16 осіб) спрямовані на розробку проблеми, спрямованої на підвищення 
якості навчально-виховного процесу шляхом розвитку індивідуальних здібностей учнів. Для учнів 10, 
11-их класів пропонуються факультативні заняття зі столярної справи. 

Коротченковська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (директор – Фролова Любов Миколаївна) 
здійснює навчання і виховання 86-ти учнів на принципах гуманізму, моралі, любові до Батьківщини, які 
є основою педагогічної спадщини К.Д. Ушинського. Педагогічний колектив школи (14 осіб) на 
професійній основі забезпечує становлення гармонійно розвиненої особистості кожного учня. 

Ображіївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. І. М. Кожедуба (директор – А.М. Гончаренко). 
Педагогічний колектив (18 осіб) спрямовує свої зусилля на удосконалення уроку в умовах 
диференційованого підходу до навчання. 

Аналіз діяльності загальноосвітніх навчальних закладів Шосткінського району Сумської області 
показав, що у найближчий період відбудеться реструктуризація загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ 
ступенів на користь загальноосвітніх навчальних закладів І, І-ІІ ступенів. Розвиток початкової і основної 
шкіл (їх у районі налічується лише п’ять) здійснюється на основі:  

− реалізації ряду наукових принципів: плановість, об’єктивність, конкретність, поєднання 
особистісних і колективних інтересів; проективність функціонування системи, зворотній 
управлінський зв’язок; 

− своєчасного вироблення і прийняття обґрунтованого (вольового чи колегіального) 
управлінського рішення; 

− уміння директорів шкіл визначити стратегічні напрями розвитку закладу освіти; 
− переорієнтації учасників навчально-виховного процесу на новий тип організаційної 

культури діяльності.  
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Онищук Л.А. Проектная парадигма развития начальной и основной школ. 

Статья посвящена разработке стратегических направлений развития общеобразовательного учебного 
заведения І-ІІ степени, который в условиях внедрения профильного обучения станет основным центром 

культуры и образования в сельской местности. 

Onyschuk L.A. The project paradigm of the elementary and basic schools development. 

The article works out the strategic directions of developing comprehensive schools of  the I and II grades. Due to 
specialized education, such schools are supposed to become the cultural and educational centres in the 

countryside. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРУП ЗА ІНТЕРЕСАМИ ЯК ПРОДУКТИВНИЙ ЗАСІБ РОЗВИТКУ 
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

У статті обґрунтовується ефективність використання роботи груп за інтересами як засобу розвитку 
особистісного компонента професійної компетенції майбутніх учителів. 

Національне відродження України, перехід до ринкових відносин, процес інтеграції її в європейський 
політичний, правовий, освітній простір визначили необхідність якісного поліпшення освітньої системи 
нашої держави. Саме освіта має сприяти становленню ціннісних орієнтирів особистості громадянина 
України, розвивати морально-духовну сферу суспільства. Особлива увага в державних освітніх 
документах приділяється модернізації професійної підготовки вчителів. Національна доктрина розвитку 
освіти України в ХХІ столітті наголошує на тому, що "підготовка педагогічних працівників є 
центральним завданням модернізації освіти, провідним принципом державної освітньої політики" [1]. 
Мета вищої педагогічної освіти – створення оптимальних умов для становлення професіоналізму 
майбутніх учителів. Аналіз сучасних підходів до професійної підготовки педагога, зокрема робіт 
А.Г. Зязюна, В.О. Сластьоніна, Є.І. Пасова, О.А. Дубасенюк, В.В. Ягупова та інших дозволяє виділити 
основні складові професійної компетенції вчителя: цільовий, процесуальний, діяльнісно-операційний, 
змістовний, особистісний, рефлексивний компоненти. Незаперечним є факт нагальної потреби в 
органічній єдності розвитку всіх перерахованих елементів на шляху становлення професійної 
компетентності майбутніх учителів. 

Головною метою нашої статті є привернення уваги до необхідності розвитку особистісного 
компонента професіограми вчителя як одного з найважливіших факторів впливу на його майбутню 
педагогічну діяльність. Слідом за Ягуповим В.В. ми визначаємо такі особистісні якості, важливі для 
успішної педагогічної діяльності: педагогічні здібності, комунікативність, педагогічна спрямованість та 
її гуманістичний характер, педагогічна творчість. На думку відомих педагогів К.Д. Ушинського, 
Ш.О. Амонашвілі, С.О. Сисоєвої, Г. Кершенштайнера та інших, остання якість має надзвичайно велике 
значення в педагогіці. Педагогічна діяльність без творчого підходу є "бездушною". С.О. Сисоєва ви-
значає педагогічну творчість як "особистісно-орієнтовану взаємодію суб’єктів навчально-виховного 
процесу, спрямовану на формування творчої особистості учня" [2]. Формування творчої особистості учня 
є засобом оптимізації та фасилітації всього навчального процесу. Отже, професійна підготовка вчителів 
має включати в себе педагогічні технології, які дозволять ефективно розвивати творчі здібності 
майбутніх учителів. 

Ми вважаємо, що така форма роботи, як діяльність у групах за інтересами, є поширеним засобом 
професійного становлення студентів педагогічного вузу, розвитку їх особистісних якостей і педагогічної 
творчості зокрема. 

Усе зазначене вище повною мірою стосується підготовки вчителів іноземних мов. Останніми роками 
в педагогічній науці розроблено чимало методів роботи в групах у рамках методики навчання в 
співробітництві (cooperative learning). 

У своїй роботи ми звернемо увагу на переваги використання роботи в групах за інтересами (Special 
Interest Group, SIG) у професійній підготовці майбутніх вчителів іноземних мов. Робота в SIG є 
ефективною тому, що:  

- спрямована безпосередньо на задоволення пізнавальних потреб студентів; 
- актуалізує їх конструктивну, самостійну навчальну діяльність; 
- створює особистісну мотивацію до навчання; 
- інтегрує міжпредметні знання з різних навчальних дисциплін; 
- оптимізує створення умов для використання теоретичних знань з методики викладання іноземних 

мов, педагогіки, психології в реальну професійну діяльність; 
- сприяє формуванню стратегічної, комунікативної рефлексивної компетенції студентів у рамках їх 

професійного вдосконалення; 
- виховує важливі особистісні якості студентів (творчість, здатність до співпраці, відповідальність). 
Наведемо конкретний приклад одного з занять SIG "Особливості викладання іноземної мови на 

початковому етапі ЗОШ" з використанням завдань, спрямованих на розвиток творчих здібностей 
студентів. 

Тема: Specific Characteristics of Teaching English to the Young Language Learners. 
Мета: познайомити студентів зі специфікою викладання іноземної мови на початковому етапі ЗОШ і 

на цій основі розвивати професійно-методичні уміння відбору ефективних форм, підходів та прийомів 
роботи з молодшими школярами на уроках іноземної мови. 
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Хід проведення: 
1. Brainstorming. 
Brainstorm the ideas about a Young Language Learner and fill in the spidergram. 
 
 
 
 
 
 
 
2. Analyse psychological and pedagogical articles which deal with the age peculiarities of young learners 

and fill in the chart. 
Thinking   
Memory   
Attention   
Reception   
Imagination   

3. Working in groups work out methodological clues for a teacher. Use the chart. 
4. Read the following statements and put your own meaning into them. Start by saying 

In a primary classroom … 
I. Words are not enough. 
II. Play with language. 
III. Variety in the classroom. 
IV. Have systems, have routines. 
V. Cooperation not competition. 
VI. Avoid the mother tongue. 
5. Opinion gap technique. 
Think and say what opinion you support. 
a) the seating arrangement for a class is important; 
b) the seating arrangement for a class is not important. 
Analyse the schemes and choose the most suitable seating arrangement for a primary school class, keeping 

in mind psychological peculiarities of the young learners [3].  
                 teacher                                     learner                                blackboard 
 
Scheme 1.                                                                               Scheme 2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          horseshoe                                                                   circle  
Scheme 3.                                                                               Scheme 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        separate tables                                                           orderly rows 
Create your own seating arrangement for a primary school class. Defend your plan. 
6. Many methodologists declare that group work provides many opportunities for a child to use language 

and it gives each child more practice then normal, it also places a child in a situation in which real conversation 

Young Language 
Learner 
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is inevitable. Read the text and work out a poster "Let’s know how to organize group work in a primary 
classroom". Search for explanation of such items: 

a) setting up group work; 
b) the size of groups; 
c) group leader; 
d) modifying the group; 
e) what can teacher do, while conducting group work activities; 
f) pupils’ mistakes and group work. 

7. You are going to listen to the part of the lecture devoted to organization of pair work in a primary 
classroom. Working in groups of four write a list of questions you would like to get answers. While listening to 
the speaker choose material which can be answer to the predicted questions. Suppose you are going to organize a 
pair work in your classroom. Create step-by-step plan of your activities. Create a box of language and speech 
skills you can develop in your learners with the help of pair work. 

8. Think back to when you went to school. What do you remember about your language lessons? Were 
they good or bad experience? Say why. How can we motivate our learners to learn English? Taking into account 
all above said write an article "A successful English lesson in a primary classroom". 

На наш погляд, використання роботи груп за інтересами є методично виправданим і сприяє 
формуванню творчої особистості майбутнього вчителя. Крім того, робота в SIG несе в собі великий 
потенціал професійного становлення майбутніх учителів і може бути використана для розвитку всіх 
складових професійної компетенції студентів педагогічного вузу. 
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Гуманкова О.С. Организация работы групп по интересам как продуктивное средство развития 
творческой личности будущего учителя. 

В данной статье обосновывается эффективность использования работы групп по интересам как 
средства развития личностного компонента профессиональной компетенции будущих учителей. 

Gumankova O.S. Organization of special interest groups as an effective means of development of creative 
personality of the future teacher. 

The article deals with the effectiveness of the use of special interest groups as a means of formation of creative 
personality of the future teacher. 
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РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ СТАРШОГО ЕТАПУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ З УРАХУВАННЯМ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО КОМПОНЕНТА 

У статті розглядається методика формування лексичної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл з 
урахуванням соціокультурного компоненту. Виділяються етапи формування лексичної компетенції на 

основі матеріалів соціокультурного змісту та наводяться приклади вправ 

Кінець ХХ століття ознаменувався такою визначною подією, як об’єднання європейських країн у 
єдиний Європейський Союз, що призвело до зростання інтересу всього континенту до вивчення 
іноземної мови як засобу комунікації та взаємодії. Адже сучасні школярі у майбутньому – це працівники 
інтернаціональних підприємств, які будуть застосовувати на практиці знання іноземної мови. З цим 
пов’язана необхідність виховувати у сучасних учнів почуття відкритості, толерантності, інтересу й 
поваги до культури інших народів, що надає вивченню іноземної мови важливого значення. А це, в свою 
чергу, висуває завдання вдосконалення технологій навчання, пошуку нових оптимальних методик, які 
дозволили б активізувати діяльність учнів на уроках іноземної мови. 

Згідно з новою програмою з англійської мови для загальноосвітніх навчальних закладів (2001 р.), 
практичною метою навчання й вивчення іноземних мов є оволодіння іншомовним міжкультурним 
спілкуванням шляхом формування і розвитку міжкультурної комунікативної компетенції [1: 6]. Однією 
із складових міжкультурної комунікативної компетенції є мовна компетенція, а саме лексична 
компетенція, яка і є об’єктом нашого дослідження. У "Загальноєвропейських Рекомендаціях з мовної 
освіти" лексичну компетенцію визначають як "знання і здатність використовувати мовний словниковий 
запас" [2: 110]. 

Вітчизняні і зарубіжні методисти, психологи, лінгвісти (Л.В. Щерба, Є.Д. Поливанов, В.А. Звегінцев, 
Н.Г. Комлєв, М. Уест, Е. Сепір, Б. Уорор, Е. Найда та ін.) не залишили без уваги проблему залежності 
мови від культури народу, що говорить цією мовою. Мова і культура нероздільні. У мові відбивається 
життя суспільства, вона є відображенням суспільної свідомості, реагує на зміни у всіх сферах 
суспільного життя і сама формується суспільством. Таким чином, не можна зрозуміти мову, коли не 
маєш уявлення про життя народу, який розмовляє цією мовою, а з іншого – необхідно вивчати мову 
народу, щоб зрозуміти, пізнати цей народ з етнічної, історичної та соціальної точки зору. Це означає, що 
на сучасному етапі важливо враховувати соціокультурний компонент під час формування лексичної 
компетенції учнів. 

Психофізіологічною основою лексичної компетенції є лексична навичка, під якою ми розуміємо 
"факт призвичаєності до певної дії, яка завдяки цьому виконується автоматизовано, без істотної участі 
свідомості в її регулюванні" [3: 61]. Таким чином, лексична навичка забезпечує швидке оперування 
словесним матеріалом у процесі спілкування іноземною мовою. 

Проблема формування лексичної навички розглядалась у межах традиційної методики, інтенсивної 
методики, комунікативної методики, пропонувалися різні способи презентації лексичних одиниць, 
досліджувались проблеми відбору лексики для різних етапів навчання (Бєляєв Б.В., 1965, Ніколаєв Н.В., 
1966, Рогова Г.В., 1968, Пассов Є.І., 1985, Коростельов В.С., 1990 та ін.). Однак, у зв’язку з вимогами 
нової програми, навчання лексики повинно відбуватися з урахуванням соціокультурного та 
соціолінгвістичного компонента, щоб забезпечити формування соціолінгвістичної компетенції учнів. 

Як відомо, соціокультурна компетенція складається з країнознавчої компетенції (знання історії, 
географії, економіки, державного устрою, особливостей побуту, традицій, звичаїв країни) та 
лінгвокраїнознавчої компетенції, котра передбачає оволодіння учнями особливостями мовленнєвої та 
немовленнєвої (міміка, жести, що супроводжують висловлювання) поведінки носіїв мови у певних 
ситуаціях спілкування. 

Як було зазначено вище, центральною ланкою у формуванні лексичної компетенції є формування 
лексичних навичок. Навички формуються поетапно. Щодо кількості етапів формування навички існують 
різні точки зору. Найбільш доцільним нам здається виділення трьох основних етапів формування 
лексичної навички (за основу беремо класифікацію, запропоновану професором С.Ф. Шатиловим). 
Виходячи з психологічної характеристики дій учня – рецепції, репродукування і продукування; з обсягу 
висловлюваних (рівень фрази / речення, понадфразової єдності), що сприймає, репродукує або продукує 
учень; з якості навички, яку слід сформувати на певному етапі, та характеру дій учнів з новим лексичним 
матеріалом, визначимо мету кожного етапу та відповідно до неї – типи вправ з урахуванням 
соціокультурного компонента. 
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Таблиця 1. 
Етапи формування лексичної навички з урахуванням соціокультурного компонента 

 
 Етапи  Мета  Вправи  

І етап Орієнтовно-
підготовчий 

Семантизація та первинне 
закріплення лексичних 
одиниць соціокультурного 
змісту 

Рецептивно-репродуктивні 
некомунікативні 

ІІ етап Стереотипно-
ситуативний 

Автоматизація лексичних 
одиниць соціокультурного 
змісту 

Репродуктивно-продуктивні 
умовно-комунікативні 

ІІІ етап Варіююче-
ситуативний 

Самостійне використання 
лексичних одиниць 
соціокультурного змісту в 
мовленні 

Продуктивні комунікативні 

 
Орієнтовно-підготовчий етап – дуже важливий етап у формуванні лексичної компетенції учнів. Мета 

етапу – семантизувати і первинно закріпити лексичний матеріал соціокультурного змісту. Цей етап 
включає в себе: 

1) пред’явлення лексичної одиниці соціокультурного спрямування (ознайомлення з її звуковою та 
графічною формою); 

2) семантизацію лексичної одиниці; 
3) демонстрацію вживання лексичної одиниці соціокультурного змісту в сполученнях з іншими 

лексичними одиницями. 
Враховуючи особливості лінгвокраїнознавчого мінімуму, важливим завданням постає питання 

розробки принципів відбору мовного матеріалу та прийомів його презентації і семантизації. Так, у 
процесі семантизації лексичних одиниць повинні розкриватись як їх лексичні поняття, так і їх 
функціональні показники. З урахуванням цього оптимальними способами семантизації вважається 
коментар (одиничний, системний або комплексний) або колажування, яке дозволяє розкрити ключове 
поняття через поняття-супутники, що складають його оточення. На цьому етапі пропонуються 
рецептивно-репродуктивні вправи. Наведемо приклад. 

Обладнання: картки із зображенням різних жестів та їх значення. 
Завдання:  Look at the hand-out and decide what each gesture means.. 
Хід виконання: Учні повинні визначати, що означає кожний окремий жест. 
На стереотипно-ситуативному етапі – етапі автоматизації дій учнів з новими лексичними одиницями 

– рекомендується використання репродуктивних і продуктивних вправ, які передбачають використання 
лексичних структур соціокультурного змісту у процесі комунікації. Необхідне широке використання 
різноманітних опор: малюнків, карток, діалогів, таблиць, аудіо записів, відеофрагментів. Пропонуємо 
приклад таких вправ.  

Обладнання:  картка для кожного учня. 
Завдання:  Here is the column of proverbs often used in the English-speaking countries. In the next column 

write the cultural value that you think the proverbs teach. In the third column write the proverbs from our culture 
which express the same values. 

Хід виконання: Учні читають прислів’я і заповнюють картку, вказуючи, що виражає кожне прислів’я, 
та добирають українське прислів’я з таким самим значенням. 

Третій етап, варіююче-ситуативний, – це творчий етап, заключний етап формування лексичної 
компетенції. Важливість його полягає в тому, що навички користування лексичним матеріалом 
переростають в уміння самостійно використовувати лексичні одиниці соціокультурного змісту в 
різноманітних видах мовленнєвої діяльності. На цьому етапі рекомендуються вправи на продуктивне 
мовлення, які передбачають самостійне вживання лексичних одиниць соціокультурного спрямування у 
реченні, надфразовій єдності, мікродіалозі, тобто вправи у непідготовленому мовленні. Наведемо 
приклад. 

Обладнання: відеозапис, який містить певні культурні риси, такі, як народний танок, сімейний 
сніданок, обід на День подяки, тощо. 

Завдання:      You are going to watch a video fragment, but there is no soundtrack. You will have to write the 
script. 

Хід виконання: Учні поділяються на групи. Відеофрагмент демонструється 1 раз. Потім кожна група 
пише свій сценарій. Фрагмент демонструють кілька разів, і кожна група по черзі озвучує його. Після 
цього учні переглядають озвучений відеофрагмент, щоб порівняти зі своїми варіантами, дають оцінку. 
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Таким чином, ми вважаємо, що врахування соціокультурного компонента є необхідним при 
формуванні лексичної компетенції учнів загальноосвітніх шкіл, оскільки він допомагає сформувати не 
лише лексичну, а й комунікативну компетенцію. Соціокультурний компонент сприяє формуванню в 
учнів цілісної системи уявлень про національно-культурні особливості країни, мова якої вивчається, 
дозволяє асоціювати з мовною одиницею ту ж інформацію, що і носії мови, і досягати таким чином 
повноцінної комунікації. 
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Сиваева Н.П., Темченко Л.В. Формирование лексической компетенции учащихся 
общеобразовательных школ с учётом социокультурного компонента. 

В статье рассматривается методика формирования лексической компетенции учащихся старших 
классов общеобразовательных школ с учётом социокультурного компонента. Выделяются этапы 
формирования лексической компетенции на основе материалов социокультурного содержания, 

приводятся примеры упражнений. 

Sivayeva N.P., Temchenko L.V. The formation of lexical competence of the senior pupils of the secondary 
schools with the help of socio-cultural component. 

The article deals with the methodology of the formation of lexical competence of the senior pupils of secondary 
schools with the help of socio-cultural component. The stages of the formation of lexical competence on the basis 

of socio-cultural material and the examples of exercises are given. 
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ТЕХНОЛОГІЯ НАВЧАННЯ КОМУНІКАТИВНОГО ЧИТАННЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

У статті розглянуто технологію навчання комунікативного читання  у початковій школі 
на базі тексту. 

Читання іноземною мовою як комунікативне вміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, 
важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної 
комунікації, яким учні початкової школи мають оволодіти згідно з вимогами чинної програми та 
Державного стандарту з іноземної мови. 

В історичному плані читання виникло пізніше, ніж усне мовлення, проте на його основі стало 
важливим засобом спілкування та пізнання. Завдяки читанню передається досвід людства. Уміння читати 
дає можливість користуватися літературою, написаною іноземною мовою для пошуку інформації, 
задоволення своїх читацьких інтересів, удосконалення вмінь усного мовлення. 

Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння 
того, що читається. У зв`язку з цим виділяють змістовий та процесуальний аспекти діяльності читача.  

Для формування адекватних умінь читання велике значення має характер текстів: їх зміст, 
інформативність, цікава фабула. Саме від якості текстового матеріалу залежить мотивація читацької 
діяльності учнів. 

Зміст текстів визначає відношення учнів до читання, а також можливості розв’язання тих освітніх і 
виховних завдань, які ставляться перед іноземною мовою як навчальним предметом.  

Змістовий аспект читання залежить від процесуального і полягає в досягненні розуміння інформації, 
яка сприймається читачем, завдяки декодуванню графічних знаків та смислових зв`язків тексту.           

До іншомовних текстів для читання пред’являються наступні умови: 
1. Ідейно-виховна цінність текстів. 
2. Пізнавальна цінність текстів, науковість їх змісту. 
3. Відповідність змісту текстів віковим особливостям та інтересам учнів.  
Згідно з вимогами чинної програми з іноземної мови для загальноосвітніх навчальних закладів, учні 

початкових класів повинні знати букви алфавіту; основні звукобуквенні відповідники, розпізнавати та 
читати окремі вивчені слова, словосполучення та прості непоширені речення. Також вимагається вміння 
читати вголос і про себе з розумінням основного змісту короткі прості тексти (з дотриманням 
орфоепічних норм), розуміти нескладні автентичні різнопланові тексти (значення незнайомих слів 
розкриваються на основі здогадки, малюнка, подібності до рідної мови). 

Питанням навчанню комунікативного читання займалися, зокрема, британські методисти Джил та 
Чарльз Хедфілд [1], які пропонують зібрання різноманітних ігор для навчання комунікативного читання, 
також Елізабет Грей [2] наводить приклади навчання комунікативного читання за допомогою 
підстановчих таблиць та малюнків. Пітер Віні [3] розробив вправи для розвитку комунікативного 
навчання на основі запитань, малюнків, текстів. Також цим питанням займався український методист 
Бічич О.Б. [4] який наводить приклад робіт із текстом на уроці з метою навчання комунікативного 
читання. 

Однак спостереження за навчальним процесом у загальноосвітніх школах показують, що учні часто 
читають без розуміння прочитаного та недостатньо засвоюють інформацію, що є одним з 
найефективніших шляхів отримання необхідної інформації. 

Для подолання цих труднощів потрібно більш адекватно враховувати психологічні особливості 
молодших школярів. Психологічна готовність до шкільного навчання – це складне утворення, до 
структури якого входить особистісна інтелектуальна і соціально-психологічна готовність. Дитина в 
цьому віці спрямована на інтелектуальні знання. Майже всі діти приходять до школи з прагненням 
учитися, вони ставляться до учіння як до серйозної діяльності.  

В учнів молодшого шкільного віку формуються різноманітні навчальні мотиви. Їм подобається 
вчитися, читати, писати. З психологічної точки зору процес сприйняття та розуміння тексту 
безпосередньо пов’язаний з мисленням та пам’яттю. Молодший шкільний вік характеризується значними 
якісними змінами, які відбуваються в розвитку пам`яті дитини.   

Розвиток пам`яті молодших школярів полягає в зміні співвідношення мимовільного і довільного 
запам`ятовування, образної та словесно-логічної пам`яті. 

У молодшому шкільному віці відбувається інтенсивний розвиток довільної пам’яті, довільного 
запам’ятовування й відтворення. Але без спеціального керівництва розвитком пам’яті молодші школярі 
звичайно використовують тільки найпростіші способи довільного запам’ятовування і відтворення. 
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Розвиток довільної пам’яті не означає послаблення мимовільних видів запам’ятовування. Вони 
відіграють важливу роль у збагаченні досвіду молодших школярів.     

Сприймаючи текст, читач виділяє в ньому окремі ланки, які є для нього найбільш суттєвими та 
зрозумілими. Пам’ять при цьому допомагає мисленню. Ці складники процесу читання нерозривно 
пов’язані між собою. Від якості сприймання залежить характер і рівень розуміння тексту, його повнота, 
глибина і точність.  

Потрібно зазначити, що молодші школярі завжди готові вбирати інформацію, потрібно лише націлити 
їхню увагу. У молодших школярів увага мимовільна, вони активно реагують на все нове, яскраве і 
незвичайне. Їм важко довільно керувати своєю увагою. Увага в них розсіяна, короткотривала, тому 
завдання повинні бути цікавими та різноманітними. 

Розвиток довільної уваги в молодших школярів здійснюється успішно, якщо створюються умови для 
їх цілеспрямованої роботи, за яких вони привчаються керуватися самостійно поставленою метою. 
Розвиток довільної уваги у дітей іде від керування цілями які ставлять дорослі, до реалізації цілей, які 
ставлять учні, від постійного контролю дій учня вчителем до контролю дитиною своїх однокласників, а 
потім і до самоконтролю. 

З віком учнів початкових класів зростає обсяг і стійкість їх уваги. Причиною нестійкості уваги в 
молодшого школяра буває недостатня його розумова активність, зумовлена як недосконалими методами 
навчання, так і рівнем його готовності до учбової діяльності, неперебореними труднощами в навчанні, 
станом здоров’я.      

Враховуючи ці особливості, ми пропонуємо поетапну методику навчання комунікативного читання, 
яка містить три етапи і передбачає підготовчу роботу, власне етап читання і виконання мовленнєвих 
вправ на основі прочитаного. 

Продемонструймо її реалізацію на базі тексту "Seasons" для третього класу. 
 

Seasons 
Once upon a time there lived one boy. His name was Year. He had four sisters. The first one was Winter. She 

was very serious and cold. The second one was Spring. She was very kind and beautiful. The third one was 
Summer. She was very bright and nice. The smallest one was Autumn. She had golden hair and her favourite 
colour was yellow. The sisters loved their brother very much and they were always together. 

 
Етап І.  Перед опрацюванням нового тексту учнями вчитель повинен підготувати учнів до читання 

тексту, наприклад: 
1.What seasons do you know? 
2.How many seasons are there in the year? 
Потім учитель повинен підготувати учнів до читання тексту, наприклад: 
1.What is your favourite season?  Why? 
2. Choose the card with the words which are connected with your favourite season.  
Учитель пише назви пір року на дошці, й учні називають всі слова, які їх стосуються. 
Учитель пропонує прослухати плівку зі звуками, за допомогою яких можна здогадатися, яка це пора 

року. 
Учні читають назву тексту та здогадуються, про що йтиметься в тексті. 
 
Етап ІІ. Учні читають текст про себе з метою розуміння основного змісту за завданнями вчителя: 
1.Read the text and put the pictures in order. 
2.Complete the sentences: 
Once upon a time there lived… 
His name was…  
The first one was…  
The second one was… 
The third one was…  
The smallest one was… 
Потім учитель пропонує повторне читання з детальним розумінням та ставить перед учнями 

завдання: 
1.Answer the questions: 
How many sisters did Year have? 
Who was the first sister? 
What was the brother’s name? 
Did the sisters love their brother? 
Учитель пише текст, деякі ключові слова пропущені. Учні повинні прочитати текст та вставити 

необхідні слова. 
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1.Say is this sentence right or wrong: 
The boy’s name was Winter. 
The second sister’s name was Summer. 
The smallest sister’s name was Autumn. 
The first sister’s name was Spring. 
 
Етап ІІІ. Учитель пропонує такі мовленнєві завдання: 
1.Describe four sisters. 
2.Talk about the seasons. 
3.Make up your own story. 
 
Отже, запропонована методика навчання комунікативного читання у початковій школі враховує такі 

психологічні особливості молодших школярів, як пам’ять, увага і мислення, та забезпечує ефективне 
поетапне формування комунікативних умінь читання. 
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В статье рассматривается технология обучения коммуникативному чтению на основе текста. 

Vlasyuk T.V. The techniques for teaching communicative reading on the elementary level.  

The article deals with teaching reading on the basis of the text with the help of communicative techniques on the 
elementary level. 
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ІСТОРІЯ ПІДГОТОВКИ ПЕРЕКЛАДАЧІВ 

Представлено короткий огляд історії підготовки фахових перекладачів у навчальних закладах світу від 
Багдадської (ІХ ст.) та Толедської (ХІІ ст.) шкіл перекладачів до сучасності. 

При виробленні концепції навчання перекладачів слід скористатися з того досвіду, який уже 
накопичено у цій галузі людством, і саме тому історія підготовки перекладачів у навчальних закладах 
світу стала об’єктом нашого дослідження. У зв’язку з надзвичайним зростанням міжнародних контактів 
у всіх галузях життя у ІІ пол. ХХ ст. спостерегається перекладацький бум і при тому істотно змінюється 
й характер праці перекладача та вимоги до її якості, як і до якості підготовки фахових перекладачів, що, 
на нашу думку, робить тему дослідження актуальною. Тим більше, що історія підготовки перекладачів 
практично не досліджувалася. Тому за мету ми собі поставили скласти пілотний короткий нарис історії 
підготовки  професійних перекладачів. 

Перекладачів та товмачів тривалий час готували неформально, переважно методом спроб та помилок 
[1: 280], чи через навчання у якості підмайстрів, чи шляхом різних видів перекладацької діяльності, які 
супроводжують вивчення іноземних мов та/або культур у межах філологічної традиції. Проте навчальні 
заклади, які спеціалізуються з підготовки перекладачів – явище відносно нове, (це, головним чином, 
факультети або відділення університетів), і розмови про історичні "школи" перекладачів мають мало 
спільного з людьми, котрі дійсно навчалися перекладати. 

Справедливим, звичайно, є те що перекладацька діяльність набула певного організованого характеру 
ще в Арабському халіфаті [2: 386], саме до неї вперше застосовано слово "школа" – Багдадська школа 
перекладу. Коли 642 року араби захопили Александрію, то вони, отримавши можливість познайомитися 
з багатством великої наукової традиції цього міста, починають створювати перші осередки освіти в 
Єгипті та Іраку, а перші аббасидські халіфи виявляють велику зацікавленість у перекладах.  Арабські 
правителі підтримували цю діяльність як матеріально, так і морально, зокрема, створивши спеціальні 
установи – палати товмачів. Перша така перекладацька палата була заснована другим халіфом 
Аббасидської династії аль-Мансуром (р.пр. 754–775) і суттєво була розширена Гаруном ар-Рашидом 
(р.пр. 786–809) та аль-Мамуном (813–833). Халіф аль-Мамун  830 року засновує найважливіший 
навчальний заклад мусульманського світу, який  стає і найславетнішим перекладацьким центром в 
арабській історії, – Байт аль-Хікма ("Будинок  мудрості") в Багдаді. Цей Будинок мудрості функціонує і 
як навчальний заклад, і як бібліотека, і як перекладацьке бюро, у якому працюють 65 перекладачів з 
грецької, сирійської, перської (пехлеві), санскриту та арамейської [2: 389]. Також слово "школа" – 
Толедська школа перекладу – вживають до схема співробітництва над перекладами між християнами та 
арабами в Толедо ХІІ ст. Це єдина відома в Європі (до Нових часів) перекладацька школа у повному 
розумінні цих слів, а не просто гурток учених-перекладачів, що працюють під егідою одного ініціатора 
чи покровителя (як то школа при дворі короля Альфреда в Англії) в близький манері, керуючись 
приблизно однаковими перекладацькими принципами, стверджують О.Є. Семенець та  О.М. Панасьєв [3: 
149]. При створенні школи перекладачів при Толедському соборі, мабуть, було враховано досвід 
арабських "Будинків мудрості". Ініціативу заснування школи приписують Толедському архієпіскопу 
Раймундо, проте іспанські дослідники Г. Паленсія та А. Пім [4] не знайшли ніякого підтвердження 
існуванню такої школи за часів перебування на кафедрі (1125-1152) цього жадібного до грошей та влади 
над нещодавно відвойованими землями слуги Господнього. Іноді поняття Толедська школа перекладачів 
поширюють також на ХІІІ ст. на коло перекладачів навколо короля Кастилії  Альфонса Х Мудрого 
(1221–84, р.пр. з 1252). Але такі заклади функціювали переважно як місце спільної праці групи 
перекладачів, які працювали над аналогічними текстами. Якщо там навіть і здійснювалася якась певна 
професійна підготовка, то, мабуть, це навчання відбувалося через неформальні зустрічі з молодшими 
перекладачами чи через наставництво над ними у якості підмайстрів. І навіть у цьому випадку 
відсутність професійних перекладачів, тобто тих, хто займався виключно перекладом, свідчить про те, 
що навчали їх, певне, конкретним дисциплінам, а переклад використовувся як засіб навчання чи як 
спосіб трохи підробити грошей. 

Певна політична зацікавленність у підготовці перекладачів з’являється з початком створення 
європейськими державами колоній в Америці, Азії та Африці. Вже Колумб під час першої експедиції 
захопив 10 індіанців і силоміць вивіз їх до Іспанії з тим, щоб вони оволіділи іспанськими мовою та 
культурою і могли служити перекладачами під час подальших подорожей [5]. Аналогічним чином діяли 
й інші європейські мандрівники та завойовники, і в цій практиці можна вбачати рудиментарні програми 
підготовки товмачів. 
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Одна з перших державних шкіл, що готували перекладачів, була створена у Франції за наказом 
Кольбера у 1669 році з метою підготовки французьких фахівців-перекладачів з турецької, арабської та 
перської мов, яка пізніше була перетворена на славнозвісну Константинопільську школу драгоманів. У 
1754 році в Австро-Угорщині було засновано Східну Академію, яка протягом багатьох років свого 
існування готувала перекладачів із східних мов для габсбургського двору [5]. Як реакція на колоніальну 
експансію поза межами Європи також виникають перекладацькі навчальні заклади, прикладом яких 
можуть бути єгипетська школа перекладачів аль-Альсун, заснована Мохаммадом Алі 1835 року і 
очолювана визначним арабським перекладачем аль-Тахтаві, де вивчали турецьку та французьку, та 
китайський Колледж мов у Пекіні, заснований 1862 року, де готували перекладачів  з російської, 
англійської та французької мов, до яких пізніше додали німецьку (1888) та японську (1898) і де курс 
навчання тривав 8 років. Крім того, у Кантоні та Шанхаї існували школи перекладачів, які готували 
фахівців з науково-технічного перекладу, переважно військових озброєнь, для  того щоб надолужити 
відставання Китаю у технічній сфері, яке стало очевидним після поразки Китаю в Опіумних війнах. У 
Європі ХІХ ст. підготовка перекладачів здійснюється  перш за все для потреб дипломатичної служби, 
прикладом чого може бути  Університет им. Гумбольдта в Берліні, де готували дипломованих 
перекладачів з 1884 до 1944 року. Фахівців з галузевого перекладу (присяжних перекладачів, 
перекладачів у сфері права) починають готувати у Бізнес-школі Копенгагена з 1921 року, а з 1931 року 
також і в Паризькому інституті порівняльного законодавства [1]. Спеціальні вищі навчальні заклади, що 
готують перекладачів, починають створюватися лише в середині ХХ ст.: у Гейдельберзі (1930), Москві 
(1930), Женеві (1941), Відні (1943). У повоєнні роки починають підготовку також перекладачів-
синхроністів. У 1960 рокі закладаються основи теорії перекладу як самостійної дисципліни, 
розробляються спеціальні методики підготовки перекладачів, приходить усвідомлення того, що навчання 
перекладу – це окрема комплексна дисципліна з власною теорією та методикою [6]. У 1980 роки у ряді 
країн спостерігається інтеграція професійних інститутів, що готували перекладачів, до університетів, що 
мало далекосяжні наслідки: спостерігається різке зростання вищих навчальних закладів, які пропонують 
дипломи та вчені ступені саме з перекладу та перекладознавства. З 49 вищих навчальних закладів у 1960 
та 108 у 1980 у 1994 їхня загальна кількість зросла до 250 [1: 283], основна причина чого, мабуть, полягає 
в істотному зростанні попиту на перекладачів, як усних, так і письмових. 

Як приклад різкого кількісного зростання та спеціалізації у підготовці перекладачів розглянемо 
Іспанію. Там  для підготовки перекладачів, переважно художньої літератури, 1974 року було створено 
при університеті Комплутенсе в Мадриді Instituto Universitario de Lenguas Modernos y Traductores. 
Ширше коло перекладачів готує Escola Universitaria de Traductors y Interprets при Автономному 
університеті Барселони. І хоча ця перекладацька школа була створена ще 1972 року, іспанське 
міністерство освіти не визнавало формально її програм до 1980 року, мабуть, до певної міри, воно 
чинило опір використанню в цій школі як рідної мови поруч з іспанською мови каталанської. Аналогічні 
професійно-орієнтовані програми існують у Гранаді з 1979 р. та в Лас-Пальмасі на Канарських островах 
з 1988. Ці школи при університетах мали трирічні програми до 1993 р., коли була введена нова 4-річна 
структура підготовки фахівців із захистом наукової роботи, а школи було перетворено на факультети. Ця 
нова структура віддзеркалює зростання офіційного визнання перекладу як навчальної та наукової 
дисципліни. 1990 року факультети з підготовки перекладачів створено у Малазі та Віго, а в Саламанці та 
Барселоні (університет Помпеу Фабра) – у 1992, у Віку та Мадриді (університет Комільяс) – в 1993, в 
Кастельоні та Мадриді (університет Альфонса Х) – у 1994. Аспірантура з перекладознавства організована 
в Автономному університеті Барселони, у Леоні, Мадриді (Комплутенсе) та Сантандері (Кантабрія). 
Спеціалізовані магістерські програми існують в Аліканте, Барселоні, Більбао, Мадриді (Комплутенсе), 
Валенсії та Віторії, а магістерський ступінь з синхронного перекладу пропонують в університеті Ла 
Лагуна на Канарських островах. Курс з іспано-англійського перекладу з 1988 року існує в Університеті 
дистанційного навчання в Мадриді. Толедська школа перекладачів, заснована в 1994 році, готує 
перекладачів між європейськими та семітськими мовами [4: 559-560]. 

Підготовка перекладачів у вищих навчальних закладах в Україні розпочалася у 1966 році, коли було 
відкрите перекладацьке відділення на факультеті романо-германської філології Харківського державного 
університету (тепер Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна), де готували перекладачів з 
англійської, французької та німецької мов [6: 33]. Проте головним завданням цього відділення, так само 
як і аналогічного перекладацького відділення Київського держуніверситету ім. Т.Г. Шевченка, 
відкритого незабаром, був вишкіл військових перекладачів з російською як мовою-джерелом. 

Лише у 1991 році, коли Україна стала незалежною, ситуація радикально змінилася. По-перше, різко 
зросла кількість студентів, яких приймають на перекладацькі відділення вже згаданих університетів, які 
тепер готують фахівців для різних галузей господарства. З 1992 року почав працювати факультет 
"Референт-перекладач" в одному з перших приватних вищих навчальних закладів України – 
Харківському гуманітарному університеті "Народна українська академія" [6: 33]. З 1996 року підготовку 
перекладачів здійснює Львівський  національний університет [7: 263]. Також перекладачів вишколюють 
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у Київському лінгвістичному університеті, Сумському, Запорізькому, Житомирському та багатьох інших 
університетах України.  

Перспективи подальших досліджень ми вбачаємо у вивченні змісту навчальних програм з підготовки 
фахівців-перекладачів у різних країнах та змін у цих програмах. 
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Гаращук К.В. История подготовки переводчиков. 

Представлен краткий обзор истории подготовки переводчиков в учебных заведениях мира от 
Багдадской (ІХ в.) и Толедской (ХІІ в.) школ переводчиков до современности. 

Haraschuk K.V. Translator-training history. 

Brief outline of translator-training history at the educational establishments throughout the world from Baghdad 
(IX c.) and Toledo (XII c.) translators’ schools to modern times has been presented. 
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ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

Досліджується оцінювання навчального перекладу, аналізуються функції оцінки та об’єкт оцінювання – 
складові перекладацької компетенції. Визначені поняття перекладацьких проблем та помилок. 

Об’єктом нашого дослідження є оцінювання навчального перекладу.  Майже всі дослідження, що 
присвячені оцінці перекладу, обмежуються оцінкою перекладу художніх або сакральних текстів, а інші 
його види практично ігноруються, і новизна запропонованого дослідження якраз і полягає у зміщені 
акценту на переклад навчальний. Критика перекладу часто має не науковий, а суб’єктивний характер, 
тому виробка критеріїв оцінки навчального перекладу, яка і є метою нашого дослідження,  уявляється 
нам надзвичайно нагальною та актуальною. 

В оцінюванні перекладу можна виокремити три царини дослідження: оцінювання надрукованих 
перекладів, оцінювання праці професійного перекладача та оцінювання навчального перекладу [1]. При 
оцінюванні надрукованих художніх перекладів, перекладів конфесійних текстів та текстів гуманітарних 
дисциплін їхня оцінка буде тісно пов’язана з поняттям відповідності перекладу джерельному тексту, а 
оцінкою професійної придатності буде отримання робочого місця перекладача. У контексті навчання 
перекладу вивчаються переважно помилки в перекладі [2; 3] та поняття перекладацької проблеми [4].  

Для зрушень у царині дослідження оцінки навчального перекладу необхідно відповісти на питання: 
що таке оцінка та що оцінюється. У центрі уваги в процесі оцінювання має бути швидше той, хто 
навчається, та той, хто навчає, а не об’єкт знання (цілі навчальних програм та їхній зміст). Оцінювання 
виконує три функції: прогностичну – виявити, що студент знає та вміє, а також його потенціал; 
підсумкову – оцінити отримані студентом знання, навички та вміння та  прийняти рішення стосовно 
переведення на наступний рівень; формуючу, основною метою якої є отримати інформацію для потреб 
самого процесу навчання, як-то встановити труднощі та їхні причини. Об’єктом вивчення в оцінці 
навчання перекладу є перекладацька компетенція студента, навчальні плани та програма. А для 
здійснення оцінювання необхідні переклади, критерії оцінок, шкали, вправи тощо. Оцінювання може 
здійснюватися з науковою, педагогічною або селективною метою. 

Потім необхідно визначитися із складовими перекладацької компетенції гарного перекладача, а також  
з’ясувати, яким чином вони набуваються. У перекладацькій  компетенції виокремлюють наступні 
підвиди: 

− мовна компетенція як джерельною мовою, так і цільовою, як у рецептивному, так і в 
продуктивному плані; 

− текстотворна компетенція, тобто вміння створювати тексти різного типу згідно з 
прийнятими в певному мовному колективі правилами; 

− комунікативна компетенція, тобто здатність проекціювати на висловлення в тексті 
джерела можливість із боку отримувача перекладу виводити смисл,  додаючи фонову інформацію, 
якої бракує;  

− позамовна компетенція, а саме – знання культур джерельної та цільової мов, 
енциклопедичні знання та знання предметної царини, до якої належить матеріал, що перекладається; 
компетенція переходу, тобто специфічні перекладацькі уміння (уміння виконувати паралельні дії 
двома мовами; уміння розуміти текст "по-перекладацьки"; уміння переходити у висловленнях 
кожною мовою  від поверхневої структури до глибинної структури та зворотно; уміння, за відсутності 
прямого відповідника, відходити від оригіналу, максимально зберігаючи смисл у цільовій мові 
шляхом варіювання мовної форми);  

− професійна технічна компетенція, тобто специфічні навички, вміння та знання, пов’язані з 
професійною перекладацькою практикою; знання джерел інформації, словників; знання нових 
технологій; знання правил професійної поведінки, етики професії, ринку праці тощо; знайомство  з 
основними положеннями теорії перекладу, з варіантами перекладацьких стратегій та технічними 
прийомами перекладу;  

− психофізіологічна компетенція, себто здатність використовувати психомоторні, 
когнітивні та особистісні ресурси: психомоторну компетенцію та навички читання та письма; 
розумові та особистісні якості; 

− стратегічна компетенція, яка включає стратегії розуміння (уміння відрізняти основне від 
другорядного, уміння встановлювати зв’язок між поняттями, відшукувати необхідну інформацію і 
т.д.) та висловлення. 
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Усі ці різновиди перекладацької компетенції взаємопов’язані й разом складають цілісну єдину 
компетенцію, причому тут чільна роль належить стратегічній компетенції та компетенції переходу, тому 
що перша пов’язана з вирішенням проблем, що виникають у інших підвидах компетенції, а друга зводить 
їх разом.  

Визначення компонентів перекладацької компетенції та процесів їхнього набуття мають велике 
значення для навчання перекладу, оскільки окреслюють основні напрямки в постановці цілей навчання 
та визначенні рівнів та порогів у викладанні. Для встановлення критеріїв оцінки необхідно визначити 
поняття перекладацької проблеми та перекладацької помилки. Перекладацька проблема – це об’єктивна 
проблема, яку доводиться вирішувати кожному перекладачу при виконанні конкретного перекладацького 
завдання [4]. Проблеми можуть бути: мовні, позамовні, переносу, психофізіологічні та професійні 
труднощі (наприклад, недостатнє володіння перекладацьким скорописом). Необхідні й дослідження з 
типології помилок при перекладі, які б допомогли ранжувати помилки по частотності, із врахуванням 
того, до якого тексту вони належать – джерельного чи цільового, функціональні чи абсолютні, 
систематичні чи несистематичні, наскільки грубі та серйозні. 

Висновки: виходячи з того, що об’єктом оцінки навчального перекладу є оцінювання компетенції 
перекладача та процесу його перекладу, пропонуються принципи, дотримуватися яких необхідно для 
створення об’єктивних критеріїв оцінки в галузі перекладу. 

− Той, хто оцінює, має дотримуватися науково обґрунтованих критеріїв, що повинні бути 
зрозумілими та відомими тому, кого оцінюють.  

− Критерії оцінки залежать від контексту оцінки (навчання перекладу) та її функції. Отже, 
необхідно враховувати "навіщо?", "з якою метою?" та "для кого?" оцінювання здійснюється. 

− Має бути чітко визначений об’єкт оцінювання ("що оцінюється?"), а також рівень, на 
якому  виконується оцінка. Той, хто здійснює оцінювання, повинен також враховувати, що він може 
оцінити та що йому варто оцінювати. 

− Тому, хто здійснює оцінювання, слід розглядати ті показники, які дозволяють йому 
визначити, володіє чи ні студент тими або іншими видами компетенції, які стають предметом оцінки, 
та  якою мірою. 

− Критерії оцінки мають бути безпосередньо ув’язані із завданнями навчання.  
Оцінка перекладу має використовувати об’єктивні критерії, що визначають типи помилок, 

встановлювати серйозність помилок та враховувати вдалі рішення. Перед дослідниками стоїть 
надзвичайно важливе та перспективне завдання розробки інструментарію оцінки перекладу для всіх 
областей оцінювання, функцій, рівнів та спеціалізацій.  
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Зарубина З.В. Оценивание учебного перевода. 

Исследуется оценка учебного перевода, анализируются функции оценки и объект оценивания – 
слагаемые переводческой компетенции. Определены понятия переводческих проблем и 

переводческих ошибок.  

Zarubina Z.V. Student’s Translation Assessment. 

The article deals with student’s translation assessment, its functions and object as the components of translator’s 
competence. It defines the concepts of translator’s problems and  translator’s mistakes. 
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ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ "ДІАЛОГ КУЛЬТУР" У ПРОЦЕСІ 
ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

У статті розглянуто можливості використання педагогічної технології "діалог культур" у процесі 
підготовки майбутнього вчителя іноземної мови, запропоновані форми та методи технології. 

Проблеми пошуку засобів, які забезпечують формування професійної компетентності майбутнього 
вчителя в умовах нової мовної політики, реформування вищої педагогічної освіти в Україні знаходяться 
в центрі уваги вітчизняних і зарубіжних учених. 

У педагогічній літературі останніх років приділяється багато уваги розробці інноваційних технологій 
навчання і виховання [1; 2; 3; 4].  

Метою статті є розробка педагогічної технології "діалог культур" як засобу формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови. 

Ґрунтуючись на аналізі різнобічних підходів до цієї проблеми розкриття особистісних функцій 
учителя в процесі суб’єкт-об’єктної взаємодії, оволодіння необхідним обсягом знань, умінь та навичок 
для подальшої практичної діяльності, до наукової оптимальної організації процесу підготовки вчителя 
ВНЗ, формування його професійної компетентності, вчені визначають технологію навчання наступним 
чином:  
Технологія навчання – послідовність операцій і процедур, які складають у сукупності цілу 

дидактичну систему, реалізація якої в педагогічній практиці призводить до досягнення конкретних цілей 
навчання і виховання за оптимально короткі терміни з найменшою витратою педагогічних сил та засобів. 
У статті ми будемо говорити про використання педагогічних технологій формування професійної 
компетентності майбутнього вчителя іноземної мови у соціокультурному аспекті. 

У межах такого підходу педагогічна технологія навчання є культурним поняттям, яке пов’язане з 
новим педагогічним мисленням і професійною діяльністю вчителя, з одного боку, й інтелектуальною 
переробкою загальноосвітніх, культурних і соціально значущих якостей і здібностей підростаючого 
покоління – з іншого. 

У світлі формування професійної соціокультурної компетентності (ПСКК) під педагогічною 
технологією навчання ми розуміємо проектування педагогічної діяльності вчителя щодо відбору 
соціокультурного матеріалу, приведення в систему форм і методів формування соціокультурної 
компетенції (СКК) учнів і послідовної практичної реалізації проекту майбутнього формування 
соціокультурної компетенції, який сприяє розвитку мислення вчителя як особливого соціокультурного 
феномена, актуалізації його смислотворчої діяльності і формування його професійної компетентності. У 
цьому проявляється контрибутивний характер педагогічної технології. 

Учені підкреслюють, що будь-яка педагогічна технологія повинна задовольняти основні методичні 
вимоги:  

 

– мати наукову базу;  
– спиратися на певну наукову концепцію;  
– науково обґрунтовувати навчальні цілі;  
– володіти ознаками системи: проектувати логіку процесу, взаємозв’язок усіх частин, узагальнення.  
 

Таким чином, будь-яку педагогічну технологію можна розділити за принципом спрямованості на: 
1) навчальний процес; 2) особистість учителя; 3) особистість учня [1].  

Темою нашого дослідження є педагогічна технологія "діалогу культур", а її спрямованість має 
соціокультурний характер (див. рис. 1.1.). 

Ми спробували виявити роль педагогічної технології "діалог культур" у становленні вчителя 
іноземної мови як провідника іншомовної культури і дійшли висновку, що володіння вчителем подібною 
педагогічною технологією полегшує, мінімізує, раціоналізує його педагогічну працю, дозволяє науково, 
у вигляді системи, представити проект майбутнього процесу формування соціокультурної компетенції, 
реалізувати гуманістичний, соціокультурний, диференційований підходи до навчання, побудувати умови 
вибору студентами стратегій власної педагогічної діяльності з формування соціокультурної компетенції 
учнів, а також сприяти оволодінню учителем професійними функціями (пізнавальною, контрольною, 
проективною, рефлексивною та ін.). 

Виходячи з логіки педагогічного процесу з формування ПСКК, можемо теоретично запропонувати 
наступну структуру педагогічної технології "діалог культур": 
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- пріоритетні цілі, на які орієнтується викладач вузу (підготовка професіонала-лінгвіста і 
педагога, компетентного в наукових психолого-педагогічних і предметних знаннях, здатного творчо 
здійснювати власну, іншомовну, професійно-методичну діяльність); 

- організація навчального матеріалу (зміст навчання) (відбір і структурування найбільш 
значущого інтегрованого мовного, соціокультурного, психолого-педагогічного і методичного матеріалу, 
який спрямований на розкриття особистості майбутнього вчителя іноземної мови, його творчого 
потенціалу, формування професійної компетентності, включаючи ПСКК); 

- вибір форм, методів і засобів організації процесу формування професійної компетентності 
(лекція, семінар, спецкурс, відеоурок, аудіоурок, рольові ігри, психодрами, дискусії, професійно-
педагогічні ситуації, лінгвопедагогічні СК задачі, самостійна позаурочна робота, моніторинг, колоквіум, 
корекція тощо). 

 
• конструювання процесу формування ПСКК 

• постановка реальних цілей формування ПСКК 

• відбір, дозування та структура 
соціокультурних засобів навчання 

• застосування нетрадиційних методів і форм 
навчання ПСКК 

 

• організація самостійної діяльності на 
самовдосконалення ПСКК 

 

••  наявність 
соціокультурної 
атмосфери, яка 
сприяє 
міжкультурному 
спілкуванню 

••  наявність 
професійно-
значущих якостей та 
здібностей учителя, 
необхідних для 
формування СКК 
учнів 

••  створення 
педагогічної 
взаємодії – 
мовленнєве 
партнерство при 
формуванні СКК 

••  створення атмосфери 
співробітництва 

••  формування СКК на 
основі поетапного 
формування 
соціокультурних 
навичок та вмінь 

 

••  набуття педагогічної 
майстерності 

 
 

Рис. 1.1. Типи спрямованості педагогічної технології "діалог культур" 
 

Педагогічна технологія "діалог культур" є необхідним, гарантованим механізмом формування ПСКК, 
теорією проектування, реалізації й оцінювання всього навчального процесу з формування професійної 
компетентності, засвоєння знань, накопичення особистісного досвіду творчої діяльності, розкриття 
особистісних потенціалів і функцій студента і формування його професіоналізму. 

Ми вважаємо, що підготовка студентів до ефективного використання педагогічної технології "діалог 
культур" у школі вимагає дотримання наступних умов при організації навчального процесу у вузі: 
1) збагачення студентів знаннями сучасних інноваційних технологій навчання порівняно з традиційним 
навчанням; 2) кооперативне володіння студентами алгоритмами застосування педагогічної технології 
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"діалог культур", надання студентам права вибору технології, форм і методів під час проведення занять у 
школі; 3) організація відповідної структури занять із застосуванням педагогічної технології "діалог 
культур" навчання і побудови позитивної мотивації у студентів у процесі засвоєння ними умінь і навичок 
застосування цих технологій; засвоєння інтегрованих форм знань з дидактики і власних методів; 
4) формування поняття технології "діалог культур", виділення найефективніших моментів; 5) розвиток 
творчих здібностей майбутнього педагога; 6) формування готовності до самоосвіти, побудови 
психологічно-сприятливого розвиваючого, творчого середовища на заняттях у ВНЗ. 

Метою педагогічної технології "діалог культур" є засвоєння професійно важливих педагогічних, 
методичних категорій, таких як: "діалог культур", "соціокультурна освіта", "соціокультурна 
компетенція", "іншомовне спілкування", "рольовий партнер", "професійно-педагогічна соціокультурна 
ситуація" і т.д. – та формування дидактичних умінь приймати елементарні рішення в різних професійно-
педагогічних соціокультурних ситуаціях. 

Як засіб педагогічної технології, діалог культур можна використовувати у навчально-педагогічній 
соціокультурній ситуації самопізнання і самовираження через спілкування з викладачами, 
одногрупниками, находження сенсу в навчанні іншомовної культури, проблемні лекційно-дискусійні 
заняття, творчі лінгво-педагогічні презентації, відеотренінги. 

Основною формою реалізації технології "діалог культур" є міні-лекції різного типу з 
соціокультурною орієнтацією. 

Таким чином, на кожному етапі формування професійної компетентності майбутнього вчителя 
педагогічна технологія "діалог культур" буде мати певні форми та засоби, які сприяють 
цілеспрямованому формуванню професійної компетентності майбутнього вчителя. 
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Калинин В.О. Использование педагогической технологии "диалог культур" в процессе подготовки 
будущего учителя иностранного языка. 

В данной статье рассматриваются возможности использования педагогической технологии "диалог 
культур" в процессе подготовки будущего учителя иностранного языка, предложены формы и методы 

технологии. 

Kalinin V.O. The usage of pedagogical technique "dialogue of cultures" in the future English 
teacher training. 

The article deals with the possibilities of using pedagogical technique "dialogue of cultures" in the future 
English teacher training; forms and methods of this technique are suggested. 
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ФОРМУВАННЯ ЗАГАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У КОНТЕКСТІ 
НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

У статті розглядається можливість використання різних підходів до організації неперервної освіти. 

Актуальною проблемою сучасної професійної освіти є формування загально-професійних умінь 
студента. Ця проблема пов’язана з різними стратегічними завданнями, такими, як професійна підготовка 
та оптимізація професійної творчості молоді. 

Одним із стратегічних завдань відродження національної школи є формування творчої особистості, 
турбота про її фізичне і моральне здоров’я, її духовність, "творення індивідуального "я" в його духовній 
автономності та суверенності" [1:9]. 

Основна умова для реалізації цього завдання – індивідуалізація і диференціація освіти на всіх рівнях і 
етапах, тобто "врахування у виховній роботі рівнів фізичного, психічного, соціального, духовного, 
інтелектуального розвитку вихованців, стимулювання активності, розкриття творчої індивідуальності 
кожного. Вона реалізовується через різне за змістом і термінами навчання, послідовне виконання 
освітньо-професійних програм за професійним напрямом" [2]. 

Формування і вдосконалення професійних знань і умінь – довготривалий процес, який здійснюється 
протягом усіх років навчання в інституті чи університеті, а потім самостійної педагогічної діяльності на 
посаді вчителя. У педагогічній літературі немає єдиної думки стосовно професійних знань та умінь, і 
питання неперервної освіти розглядається в роботах багатьох відомих учених, зокрема в роботах Пасова 
Є.І., Кузьміної Н.В., Дубасенюк О.А., які вважають, що професійна освіта базується на знаннях, уміннях, 
які являють собою виконання засобів і прийомів роботи, сукупність практичних дій на основі 
усвідомлення мети, принципів, умов, засобів, форм і методів організації роботи зі студентами (єдність 
інтелектуальних і практичних дій). Друга група вчених, таких, як Зязюн І.А., Поташник Н.А., Си-
соєва О.А. та інші, трактують її як систему освіти, доосвіти і професійного удосконалення. Проте суть не 
в цьому. Адже всі вони вважають, що головним і беззаперечним є те, що в центр усіх освітніх починань 
ставиться людина, якій потрібно створити оптимальні умови для повного розвитку її здібностей 
протягом усього життя, сформувати у неї вміння, необхідні для виконання різних функцій: набуття 
знань, самовираження, розвитку соціальних зв’язків і умінь діяти.  

Формування професійних умінь студентів здійснюється на навчальних заняттях з усіх навчальних 
дисциплін і в процесі педагогічної практики. Однак слід зазначити, що будь-які вміння будуть 
сформовані швидше та ефективніше, якщо враховувати формування потреби в самоосвіті, в самостійній 
роботі та саморозвитку студента. 

Тому метою нашої статті є розробка етапів формування педагогічних умінь індивідуальної роботи 
студента, вмінь систематично та самостійно аналізувати і оцінювати хід і результати роботи. На цих 
підставах ми вважаємо за доцільне виокремити три основні етапи формування загально-професійних 
умінь студентів: 

І етап – теоретико-ознайомлювальний; 
ІІ етап – самостійно-пошуковий;  
ІІІ етап – індивідуально-творчий. 
Стисло розглянемо сутність кожного етапу: 
Теоретико-ознайомлювальний етап передбачає теоретичне осмислення педагогічних явищ. Щоб 

розібратися в їх суті, теоретично осмислити ті чи інші педагогічні явища і форми, треба, перш за все, 
проаналізувати, де, коли, за яких умов відбувся той чи інший факт; випадковий він чи відбиває 
тенденцію розвитку педагогічного явища; які причини його виникнення. 

Вивчення психолого-педагогічних дисциплін допомагає глибше оволодіти теоретичними знаннями 
про закономірності розвитку, навчання і виховання дітей; розібратися в суті, принципах, змісті, формах і 
методах навчання; оволодіти професійно-педагогічними уміннями, необхідними для успішної 
педагогічної діяльності. Розуміння і теоретичне осмислення явища має на увазі знання фактів, уміння 
аналізувати, пояснювати їх, усвідомлювати характер впливу педагога, дій студента, педагогічного 
результату. На цьому етапі важливо закласти знання індивідуальних особливостей студента, форм, 
методів, взаємовпливу і вміння використати одержані знання при вирішенні педагогічних задач, аналізі 
педагогічних явищ [3]. 

Для формування професійних знань та вмінь необхідно впливати не тільки на пізнавальні процеси, 
але й на спрямованість, почуття, волю, інтереси, психічні стани студентів. При цьому вирішальне 
значення стосується організації навчальної діяльності студентів. Згідно з теорією А.Н. Леонтьєва, 
П.Я. Гальперіна, знання, які підлягають засвоєнню, як пише Н.Ф. Тализіна, не можуть бути передані у 
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готовому виді, шляхом звичайного повідомлення чи показу. Вони можуть бути засвоєні тільки у 
результаті певної діяльності учнів, тобто у результаті виконання певної системи дій [4]. 

Викладачу слід виходити з того, що студент найкраще оволодіває знаннями на основі активізації 
пізнавальних процесів, якщо його дії спонукаються почуттям відповідальності за свою професіональну 
підготовку, почуттям обов’язку та іншими позитивними мотивами. Оволодіння знаннями потребує 
чіткого і точного їх сприйняття, осмислення, запам’ятовування, застосування на практиці.  

Засвоєння знань, передбачених програмами, є суттєвою стороною навчання у ВНЗ. Це складна 
пізнавальна діяльність студентів, основу якої складають розумові дії. Засвоєння знань стосовно будь-
якого предмету являє собою оволодіння системою його понять, виділення суттєвого, головного в тих чи 
інших предметах, явищах; чіткого з’ясування обсягу понять; уміння встановлювати зв"язок одного 
поняття з іншими, в тому числі і з поняттями з суміжних дисциплін; уміння використовувати їх для 
рішення практичних завдань. Якраз у процесі активного практичного використання знань вони стають 
більш узагальнюючими і грунтовними, частина з них переходить в уміння. Саме таке формування вмінь 
припускає підвищення самоконтролю, керованості дій відповідно до найкращих зразків. Порівняння 
студентами своїх реальних дій з прийомами, які показують викладачі, встановлення тотожності й 
відмінності між ними, внесення поправок у процес діяльності та його наполегливе вдосконалення – 
необхідна передумова закріплення вмінь. Накопичуючи у студентів професійні знання та виробляючи 
вміння й навички, викладачу слід озброювати студентів раціональними способами їх використання за 
різних обставин на основі творчого осмислювання завдань майбутньої діяльності [5].  

Самостійно-пошуковий етап забезпечує формування у студентів умінь самостійної роботи над 
актуальними проблемами навчання і виховання, вмінь застосовувати теоретичні знання в навчально-
виховній практиці, вміння творчо підходити до здійснення самостійного підходу.  

Формування даних умінь відбувається в ході аналізу становлення педагогічної науки, поглядів 
класиків історії педагогіки на роль самостійної роботи студентів. Студенти самостійно працюють над 
проблемними темами, які потребують відтворення певних положень теорії, обґрунтування вибору 
конкретних шляхів розв’язання тієї чи іншої проблеми, визначення методів її рішення та системи роботи, 
аналізу досягнутих результатів. Учитель лише визначає конкретні завдання; а студенти намічають 
систему практичних заходів для вирішення поставлених завдань. Це можуть бути завдання пошуково-
ігрового, пошуково-пізнавального та пошуково-творчого характеру, які стимулюють самостійне творче 
мислення, мовленнєву активність, сприяють розвитку інтелектуальних здібностей [6].  

Пошуково-ігрові завдання сприяють активізації розумової діяльності студентів, удосконаленню 
розумових операцій (порівняння, синтез, аналіз, абстрагування, узагальнення, систематизація) під час 
зіставлення різних культур у різноманітних видах ігрової діяльності. Пошуковий компонент завдання 
реалізується на основі автентичних матеріалів вербального, вербально-зображального і зображального 
характеру. Ігровий компонент передбачає виконання розливальних дій, а саме: здогадки, порівняння, 
спостереження, концентрації уваги, розвитку уяви тощо. 

Пошуково-пізнавальні завдання передбачають виконання індивідуальних або парних пошукових і 
пізнавальних навчальних дій на основі взаємодоповнюючих автентичних матеріалів з подальшим 
узагальненням й обговоренням усім класом. Пошуковий компонент завдання містить проблему або 
нестандартну ситуацію, навколо якої відбувається пошукова дія. Пізнавальний компонент завдання 
вимагає від студента виконання пізнавальної дії, яка спрямована на розширення загального і лінгво-
країзнавчого світогляду студента. Такі завдання формують у студента вміння систематизувати й 
узагальнювати інформацію, аналізувати і класифікувати різні явища та факти, встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки. 

Метою пошуково-творчих завдань є формування у майбутнього вчителя професійно спрямованих 
соціокультурних умінь знаходити соціокультурний компонент навчального матеріалу і на його основі 
розвивати творчий матеріал студентів через рольову гру, дискусію, проектну роботу із соціокультурних 
питань. Ці завдання стимулюють комунікативно-пізнавальну діяльність студентів, сприяють розвитку 
відносин співробітництва між різними групами студентів, забезпечують самостійне поглиблення знань і 
вмінь. 

Індивідуально-творчий етап є завершальним у процесі оволодіння загально-професійними уміннями. 
Чітка диференціація засобів і методів впливу відповідно індивідуальних особливостей кожного 
конкретного студента є суттю індивідуально-творчого етапу. Принципами цього етапу можна вважати 
гуманність у відносинах, розвиваючий і виховуючий характер, динамічність, активізація діяльності 
студентів, різноманітність шляхів досягнення індивідуально-творчої роботи. Студенти набувають знання 
про форми, методи індивідуальної роботи шляхом знайомства з досвідом педагогів-новаторів, у процесі 
педагогічної практики, що вимагає мобілізації психолого-педагогічних знань і створює сприятливі умови 
для подальшого розвитку, закріплення і вдосконалення педагогічних умінь, дає можливість перевірити 
ступінь своєї готовності до самостійного здійснення індивідуального підходу.  
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Індивідуальний підхід – дійова увага на кожного учня, його творчу індивідуальність, це один із 
основних принципів педагогіки. Критерієм ефективності індивідуального підходу є швидкість 
просування до більш високого рівня успішності, пізнавальної самостійності, життєвої активності. 
Особистісний підхід полягає в індивідуалізації, яка дозволяє вдосконалювати уміння студентів, виходячи 
з їх інтересів і спеціальних особливостей: формувати і розвивати логічне мислення, креативність і вміння 
навчальної праці при опорі на зону ближнього розвитку студента, враховуючи пізнавальні інтереси, які в 
нього є, і збуджуючи нові. 

Практика, стажування формують у студентів впевненість у своїх силах, здатність правильно 
оцінювати співвідношення своїх можливостей із труднощами здійснення професійної діяльності. 
Аналізуючи процес навчання, С.Л. Рубінштейн справедливо зазначив: "Яким би великим не було 
значення спеціально відокремленої навчальної діяльності для оволодіння спеціальними знаннями чи 
вміннями як "технічними" компонентами тієї чи іншої життєвої професійної діяльності, справжньої 
майстерності, яка завершує навчання будь-якої діяльності, людина досягає, не лише навчаючись, а на 
підставі попереднього навчання, виконуючи цю діяльність" [7].  

Отже, враховуючи сказане, формування загально-професійних умінь студентів постійно підвищувати 
свій освітній рівень освіти – одне з найбільш важливих завдань у контексті неперервної освіти на всіх її 
етапах. У студентів необхідно виробити вміння самостійної творчої роботи як умови продовження 
освіти, поєднання професійних і соціально необхідних знань та вмінь з самоосвітою і самовихованням.  
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СТАН ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ВЧИТЕЛЯ У ВІТЧИЗНЯНІЙ 
ТА ЗАРУБІЖНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

У статті розглядається проблема формування творчого потенціалу вчителя у педагогічній діяльності. 
Автор приділяє увагу основам педагогічної творчої діяльності, важливості розвитку професійних умінь, 

творчого мислення, здібностей особистості, творчої індивідуальності вчителя. 

Соціально-економічні зміни в Україні висувають нові вимоги як до освіти загалом, так і до 
професійної підготовки педагогічних кадрів. Важливіші причини цього обумовлені також новою метою 
освіти, оновленням змісту освіти, потребами розробки і впровадження нових технологій навчання, 
реалізації ряду першочергових завдань, що випливають із вимог законів України "Про освіту", "Про 
вищу освіту", із національної доктрини розвитку освіти та цільової комплексної програми "Вчитель". 

Підготовка вчителя завжди була у центрі уваги як вчених, так і практичних працівників освіти нашої 
країни. Загальним питанням виховання педагогічних кадрів присвячено роботи О.А. Абдулліної, І.А. 
Зязюна, В.К. Майбороди, Н.Г. Ничкало, М.Д. Нікандрова, В.О. Сластьоніна та ін. Психолого-педагогічні 
проблеми педагогічної освіти розкриваються у працях В.П. Зінченка, С.Д. Максименка, В.А. Семиченко. 
Питання творчості та творчого потенціалу знайшли відображення у публікаціях В.К. Буряка, В.А. Кан-
Каліка, Я.А. Пономарьова, Н.Ф. Тализіної та ін. Проте питання формування творчого потенціалу 
майбутнього вчителя ще не досить вивчене. Тому метою нашої статті є розгляд можливості формування 
творчого потенціалу вчителя у процесі його професійної підготовки. 

Отже, підготовка педагога – це безперервний процес, який передбачає єдність довузівської, 
вузівської і післявузівської підготовки. Рівень сучасної безперервної освіти передбачає ліквідацію 
розриву між змістом педагогічної освіти і досягненнями педагогічної науки та практики, здійснення 
наукового супроводження інноваційних технологій. 

Сучасний педагог – це перш за все особистість, носій свідомості і самосвідомості, здатний на творчу 
перетворювальну діяльність.  

Незалежно від того, яких форм набуває освіта, завжди найважливішою фігурою в них буде вчитель. 
На основі багаточисельних досліджень можна зробити висновок, що ні підручники, ні навчальні засоби 
не мають такого впливу на учня, як особистість і майстерність учителя.  

Будь-яка діяльність може успішно здійснюватися лише за умови готовності до її виконання. 
Готовність до педагогічної діяльності – це наявність певного рівня сформованості в майбутнього вчителя 
знань, умінь здійснювати діяльність [1: 37]. Відповідно до вимог, які висуваються до педагогічної 
діяльності, готовність до неї – це складна, залежна від характеру і умов педагогічної діяльності, 
багаторівнева характеристика особистості, яка включає систему мотивів, установок, а також спеціальні 
знання, вміння і навички, які дозволяють суттєво підвищити ефективність педагогічної діяльності. 

Основу готовності до педагогічної діяльності складають такі компоненти: 1) когнітивний, що 
визначається базовою культурою особистості, наявністю достатніх професійних знань; 2) мотиваційний 
– усвідомлення особистої і соціальної значимості педагогічної діяльності, професійного удосконалення і 
розширення світогляду, наявність педагогічної спрямованості й установки на дитину, спілкування з нею, 
сформованого почуття відповідальності; 3) процесуальний – розвинуті педагогічні вміння й навички 
щодо передачі знань, формування вмінь і навичок учнів, створенню умов для самоактуалізації, розвитку і 
саморозвитку кожного з них; 4) організаційний – уміння раціонально використовувати свій час і своїх 
вихованців, включати їх у необхідні види діяльності; організовувати робоче місце, самоконтроль і 
самооцінку; 5) дослідницький – уміння вивчати індивідуальні особливості учнів, аналізувати переваги і 
недоліки власної діяльності, розробляти нові методи, прийоми, технології навчання. 

Не менш важливим у підготовці до ефективної педагогічної діяльності є особистісні якості вчителя, а 
саме: емпатія, сензетивність до потреб учнів, рефлексія, креативність, екстравертність, емоційна 
врівноваженість, здібність до діалогічної інтерпретації, професійно-педагогічне мислення, вміння 
надати особистісного забарвлення власній діяльності, уміння створювати позитивні ситуації для 
самовиховання учнів, володіння демократичним стилем спілкування з дітьми. 

Ми поділяємо думку про те, що педагогічна діяльність багатофункціональна. Спеціальні дослідження 
виявили більше тисячі різноманітних її складових. Оперувати такою кількістю показників важко, тому 
всі дослідники, які займаються проблемою вчителя, намагаються виділити провідні узагальнені 
функціональні характеристики педагогічної діяльності і визначити відповідні їм педагогічні здібності. 

Н.В. Кузьміна дає таке визначення педагогічних здібностей: "Це індивідуальні стійкі якості 
особистості, які полягають в чуттєвості до об'єкта, засобів, умов педагогічної праці і створенню 
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продуктивних моделей формування позитивних якостей". Вона виділяє такі групи здібностей: 
конструктивні, комунікативні, організаторські [2: 14]. 

Під педагогічними здібностями Н.Д. Левитов розуміє низку якостей, які мають відношення до різних 
сторін особистості вчителя і є умовами успішного виконання педагогічної діяльності: 1) здібність до 
передачі дітям знань в короткій і цікавій формі; 2) здібність розуміти учнів, яка базується на 
спостережливості; 3) самостійний і творчий склад мислення; 4) організаторські здібності [3: 68].  

Останнім часом у психолого-педагогічній літературі з деякими варіаціями до педагогічних здібностей 
відносять наступні: комунікативні, дидактичні, організаторські, конструктивні, гностичні, 
перцептивні, експресивні. 

Рівень спеціальних педагогічних здібностей проявляється в глибині, різносторонності інформації, яку 
вчитель може отримати про особливості розвитку своїх учнів, і швидка перебудова власної діяльності 
відповідно до цього. 

Аналіз сутності педагогічної діяльності, її компонентів досить чітко визначає місце педагогічної 
практики в професійному становленні майбутнього вчителя. Оволодіння педагогічною діяльністю і 
формування готовності до неї можливі лише при взаємопроникненні і взаємообумовленості теоретичної 
й практичної підготовки майбутнього вчителя: ні один компонент педагогічної діяльності та готовності 
до неї не можна сформувати тільки в навчальних аудиторіях. Це можна зробити лише в процесі 
безпосереднього спілкування з дітьми, в ході реального вирішення педагогічних задач, які постійно 
виникають у навчально-виховному процесі. 

У зв'язку із здійсненням широкої демократизації усіх сфер суспільного життя на передній план 
висунуті цілі, пов'язані з формуванням особистості, яка володіє широким творчим потенціалом; 
моральною стійкістю та психологічною гнучкістю; високою культурою спілкування з людьми. 

Перед педагогічною та психологічною науками у зв'язку з цим постало завдання розробки, 
обґрунтування та впровадження найбільш ефективних методів навчання та розвитку особистості 
дорослої людини. В останні роки спостерігається зростання практично орієнтованих форм роботи з 
дорослими у вигляді різноманітних форм активної групової підготовки у професійному і 
комунікативному плані (ділові гри, дискусії, моделювання ситуацій, тренінг творчості, мозковий штурм, 
тренінг спілкування та ін.). Одним із видів такої роботи є метод навчання особистості, який будується на 
основі спеціально організованої інтенсивної взаємодії учасників малої групи, що сприяє прискореному 
формуванню позитивних психологічних утворень суб'єкта. Для вчителя ситуація міжособистісної 
взаємодії пов'язана з великою кількістю факторів, які необхідно врахувати, щоб знайти оптимальний 
варіант її вирішення. За даними досліджень, педагогічна діяльність в умовах тривалої культурно-
інформаційної інтеграції повинна мати нешаблонний, нетривіальний характер [1; 4; 5]. 

У цьому зв’язку вчитель повинен мати і розвивати творче ставлення до дійсності, тому що творчість 
– це завжди відкриття нового і для себе, і для інших, новаторство, створення нових, оригінальних 
окремих прийомів чи цілісних підходів, які змінюють звичайний погляд на явища, які перебудовують 
суспільний педагогічний досвід. 

Серед важливих характеристик творчості необхідно виділити наступні: потреба у новій ідеї, 
здатність помічати і формувати альтернативи, ставити під сумнів те, що на перший погляд є 
очевидним; вміння зануритися в проблему і в той же час відштовхнутися  від реальності, побачити 
перспективу; відмова від орієнтації на авторитети; здатність побачити відомий об’єкт цілком з 
нового боку, в новому контексті; відмова від категоричних суджень, поділ на біле і чорне; готовність 
відійти від звичної життєвої рівноваги і сталості заради неозначеності і пошуку [6; 8]. 

А. Маслоу визначає творчість як здатність виражати ідеї та почуття відкрито і без страху потрапити у 
смішне становище, а також схильність до всього підходити творчо, наприклад, до викладання, до 
ведення домашнього господарства та ін. Учений пов'язує творчість з внутрішньою інтеграцією 
особистості та вважає, що творчість є синтезуючим, конструктивним, об'єднуючим та інтегруючим, вона 
частково залежить від внутрішньої інтеграції особистості. Таким чином, для формування творчих 
здібностей важливою умовою стає внутрішня інтегрованість особистості. Педагогічний підхід до 
формування творчих здібностей потребує застосування психологічних методів, спрямованих на 
досягнення інтеграції внутрішнього світу особистості [9].  

О.О. Кайдановська відзначає, що філософська категорія творчості як діяльності, спрямованої на 
створення нового, неповторного, оригінального, суттєвою складовою містить творче мислення людини. 
Психологічний словник визначає його як вид або тип мислення, що характеризується створенням 
суб’єктивно нового продукту та новоутвореннями у самій пізнавальній діяльності на шляху його 
створення. Ці новоутворення становлять визначну відмінність такого типу мислення і мають вияв у 
мотивації, цілях, оцінках. 

Одним із критеріїв творчого мислення дослідники називають здатність людини до рефлексії. 
Дж. Дьюї використовує поняття рефлексивне мислення, що визначається як дія, яка є умовою того, що 
існуючі факти викликають інші факти або істини таким чином, щоб вивести впевненість у останніх на 
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основі або за гарантією перших. Дж. Дьюі пов'язує рефлексію і критичність мислення. Рефлексивне 
мислення поєднує принципи індукції та дедукції: індуктивне відкриття є процесом утворення ідеї; 
дедуктивний доказ є процесом розвитку, використання та перевірки фактів [10].  

Е. де Боно творчий тип мислення визначає як латеральне мислення – процес обробки інформації на 
основі творчих здібностей та інтуїції. Цей вид не виключає логічного мислення між ними. Творчість є 
перебудовою стереотипів, а латеральне мислення виступає умовою перетворення звичних уявлень та 
виникнення нових моделей. Діяльність латерального мислення спрямована на подолання пасивності у 
мисленні та пов'язаних з ним психічних функціях (увага, пам'ять, сприйняття). Автор визначає методи і 
прийоми такого типу мислення: пошук альтернатив; перегляд вихідних припущень; проектування; 
визначення домінуючої ідеї; метод протилежного; "мозковий штурм"; метод аналогій [11]. 

Одним із критеріїв творчого мислення є здатність до розумового прогнозування. Прогнозування у 
мисленні визначається як пошук та відкриття істинного, невідомого, як носія визначених та все більше 
окреслених відносин та одночасне формування критеріїв пошуку. Оскільки мислення завжди є 
цілепокладанням, прогнозування у ньому розуміється як певне суб'єктивне узагальнення, що виводиться 
із минулого досвіду вирішення аналогічних задач. Основним принципом будь-якої діяльності мислення є 
неперервність цього психічного процесу. Новоутворення, які виникають у ході процесу мислення, 
зумовлюють його розвиток і, у цьому сенсі, мислення завжди є творчим, самостійним. 

Важливою ознакою творчої особистості є активна позиція людини у підході до проблеми, оптимізм та 
впевненість у досягненні успіху. Критерієм розвинутого творчого мислення можна назвати його 
позитивність. Позитивне мислення характеризує ставлення людини до своїх проблем та проблем 
людства, а також сприяє їх вирішенню за допомогою конструктивних дій. Таке спрямування мислення 
дає змогу подолати слабкість та обмеженість, людина свідомо контролює свої думки, почуття та емоції, у 
неї формується позитивна Я-концепція. 

Творче мислення у професійній діяльності, як і у будь-якій іншій, залежить від суб'єктивних якостей 
особистості. Серед них виділимо: творчу уяву, що робить її необхідною умовою професійної творчості; 
розвиненість інтелекту, яка спонукає людину до розміркування, упорядкування знань, пошуку і 
аргументації власного рішення існуючої проблеми; відкритість новому у пізнанні як ставлення 
спеціаліста до нової інформації, досвіду; професійний світогляд, що визначає його здатність до 
саморефлексії фахових знань, діяльності, раціоналізації оригінальних ідей тощо.  

Не всі вчені поділяють думку про домінуючу роль природжених здібностей у творчому 
самовиявленні індивідуума. За висновками досліджень, звичайна людина відрізняється від відомих 
особистостей не відсутністю творчих можливостей, а здатністю їх виявляти, підтримувати і 
реалізовувати. Тому правомірним є питання про створення сприятливих умов для розкриття творчого 
потенціалу кожної людини і, зокрема, у процесі післядипломної освіти [4; 6]. 
Творчий потенціал будь-якої людини, у тому числі й педагога, характеризується рядом особливостей 

особистості, які називають ознаками творчої особистості.  
Автори наводять різні переліки таких ознак. Вони виокремлюють здатність особистості помічати та 

формулювати альтернативи, піддавати сумніву на перший погляд очевидне, уникати поверхневих 
формулювань; вміння проникнути у проблему і в той же час відірватися від реальності, побачити 
перспективу; здібність відмовитися від орієнтації на авторитети; уміння побачити знайомий об’єкт з 
нового боку, у новому контексті; готовність відмовитися від теоретичних суджень, поділу на чорне та 
біле, відійти від звичної життєвої рівноваги та стійкості заради пошуку [3; 8].  

Інші автори відносять до ознак творчої особистості легкість асоціювання (здібність до швидкого та 
вільного переключення думок, здібність викликати у свідомості образи та створювати з них нові 
комбінації); здібність до оціночних суджень та критичність мислення (вміння обирати одну з багатьох 
альтернатив до її перевірки, здібність до перенесення рішень); готовність пам’яті (оволодіння достатньо 
великим обсягом систематизованих знань, підпорядкованість та динамічність знань) і здібність до 
узагальнення та відкидання несуттєвого [4; 5; 7]. 

Учені також вважають творчою ту особистість, значущою характеристикою якої є креативність як 
здібність перетворювати діяльність на творчий процес. Є.С. Громов и В.А. Моляко виділяють сім ознак 
креативності: оригінальність, евристичність, фантазія, активність, сконцентрованість, чіткість,  
чуттєвість. 

Креативність виступає умовою творчого саморозвитку особистості, є суттєвим резервом її 
самоактуалізації. Креативність виражається чуттєвістю до проблем, відкритістю до нових ідей та 
здатністю руйнувати чи змінювати стійкі стереотипи з метою створення нового, отримання 
нетривіальних, неочікуваних та нетипових вирішень проблем. 

Дослідження креативності в галузі акмеології дозволили виявити оптимальні форми організації та 
керування творчим процесом з метою самоосвіти й розвитку творчої індивідуальності: моделювання 
творчого процесу в інноваційній практиці. Складність при цьому полягає у кращій організації та 
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регулюванні співтворчої діяльності, в якій і формуються не лише свідомі, але й підсвідомі процеси 
творчої індивідуальності особистості (Н.Ф. Вишнякова). 

Відомо, що поняття "креативність" походить від латинського "creatura" – "творення", що з часом 
трансформувалася у поняття "творчість" або "творчий". Незважаючи на те, що проблеми розвитку 
креативності, творчого потенціалу особистості досліджували вчені з різних наукових галузей (Г. Айзенк, 
М. Бердяєв, Л. Виготський, А. Маслоу, В. Моляко, С. Сисоєва, Р. Штейнер, Е. Фромм, Г. Шевченко та 
інші), досі ведуться дискусії стосовно усвідомлення тотожності чи відмінності у визначенні слів 
"креативний" і "творчий" та їх використання. 

На наш погляд, креативність слід розглядати як основу для самоактуалізації та творчої самореалізації 
особистості у різних видах життєдіяльності. Отже, креативність є характерною ознакою творчої 
особистості, спроможної реалізовувати свій творчий потенціал за власною ініціативою і вибором 
відповідних засобів. Її можна розглядати і як передумову для будь-якої творчої діяльності, мотивованої 
прагненням індивідуума до самовираження та самоствердження. 

У педагогіці творча індивідуальність учителя характеризується як динамічне явище, складна відкрита 
система, життєва програма особистості. Сучасний творчий учитель не просто реалізує себе, зміст свого 
життя, здійснюючи вибір між репродуктивним способом педагогічної діяльності та творчістю, він якісно 
перетворює себе, знімає свої психологічні бар’єри, переосмислює свої професійні очікування, шукає 
можливості для розвитку професійно-значущих якостей, виробляє свою педагогічну концепцію. В 
цілому, для творчої діяльності вчителя характерні, по-перше, інноваційна спрямованість, по-друге, 
спрямованість на розвиток себе як індивідуальності в процесі творчої діяльності. Творчий учитель 
усвідомлює, що без самовдосконалення, саморозвитку індивідуальності неможливим є ріст, досягнення у 
професійній діяльності. Тому оволодіння новітніми технологіями, розробка власних технологій 
немислимі без розвитку професійно важливих якостей як цілей життєдіяльності. Саме ці дві 
спрямованості можна розглядати як найважливіші критерії творчої індивідуальності педагога та його 
творчого потенціалу. 

Під терміном "творчий потенціал учителя" ми розуміємо інтелектуальну структуру, яка 
складається із сукупності психічних процесів, якостей та здібностей особистості, що реалізуються у 
процесі педагогічної творчості. Основи творчого потенціалу вчителя формуються, закладаються у 
процесі професійної підготовки та розвиваються в його професійній діяльності.  

Якщо уявити творчий потенціал учителя як систему, то ми можемо говорити про процеси 
самоорганізації цієї системи, які визначаються як зовнішніми, так і внутрішніми факторами. До 
зовнішніх факторів можна віднести вплив соціально-економічного середовища, завдань, які стоять перед 
учителем тощо. До внутрішніх факторів відносять потребу у творчій діяльності, мотиваційну та духовно-
ціннісну сферу, інші внутрішні джерела творчої активності вчителя. 

Творча діяльність учителя, на думку В.В. Краєвського, здійснюється у двох основних формах: 
застосування відомих засобів у нових сполученнях до педагогічних ситуацій, які виникають у виховному 
процесі, та розробка нових засобів стосовно аналогічних ситуацій, з якими вчитель вже стикався раніш. 
На своїй першій стадії творчий педагогічний процес являє собою встановлення нових зв’язків та 
комбінацій відомих раніше понять і явищ і може бути реалізований на основі спеціальної методики. 
Оптимальні шляхи його здійснення можна визначити за допомогою певного алгоритму, слідуючи якому 
легше знайти правильне рішення. Саме виконання певних педагогічних правил відкриває вчителеві 
простір для власне творчої роботи [8]. 

Слід зазначити, що область прояву педагогічної творчості визначається структурою педагогічної 
діяльності та охоплює всі її сторони: конструктивну, організаторську, комунікативну та гностичну. 
Однак для здійснення творчості у педагогічній діяльності необхідна низка умов (Н.В. Кузьміна, В.А. Кан-
Калік): тимчасова спресованість творчості, коли між завданнями та способами їх вирішення немає 
великих проміжків часу; збігання творчості педагога із творчістю учнів та інших педагогів; необхідність 
постійного співвіднесення стандартних прийомів та нетипових ситуацій. 

У сучасній літературі педагогічна творчість розуміється як процес вирішення педагогічних завдань в 
обставинах, що змінюються. Досвід творчої педагогічної діяльності – виникнення замислу, його 
переробка та перетворення в ідею (гіпотезу), знаходження способу втілення замислу та ідеї – набувається 
за умов систематичних вправ у вирішенні спеціально підібраних завдань, що відображають педагогічну 
дійсність,  та організації як навчальної, так і реальної професійно-орієнтованої діяльності вчителя. 

Однак творчий характер педагогічної діяльності не можна звести лише до вирішення педагогічних 
завдань, оскільки у творчій діяльності в єдності проявляються пізнавальний, емоційно-вольовий та 
мотиваційний компоненти особистості. Проте вирішення спеціально підібраних завдань, які спрямовані 
на розвиток тих чи інших структурних компонентів творчого мислення (положення мети; аналіз, який 
вимагає подолання бар’єрів, установок, стереотипів; перебір варіантів, класифікація та оцінка тощо), є 
важливою умовою розвитку творчого потенціалу особистості вчителя. 
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Отже, зі сказаного вище можна зробити висновок про те, що проблема формування творчого 
потенціалу вчителя залишається актуальною та вимагає подальшого її вивчення у процесі професійної 
підготовки майбутнього учителя. Ми вважаємо, що ефективність розвитку творчих можливостей 
майбутніх учителів у процесі професійної підготовки значною мірою залежить від врахування основних 
закономірностей і етапів творчого процесу. Закономірності творчого процесу, розвитку творчих якостей 
особистості накладають певні вимоги на технології викладання і розробки змісту навчальної дисципліни, 
організації творчої навчально-пізнавальної діяльності студентів. Так, формування та розвиток творчого 
потенціалу, творчих здібностей майбутнього вчителя має здійснюватися впродовж всього навчального 
процесу – на лекціях, на практичних, лабораторних, індивідуальних заняттях за допомогою спеціально 
підібраних завдань. Це можуть бути завдання на перенесення знань та вмінь у нову ситуацію, на 
виявлення нових проблем у типових ситуаціях, виділення нових функцій методів та прийомів, на 
комбінування нових способів діяльності із відомих; навчально-творчі задачі (задачі-проблеми; задачі-
парадокси; антиномії; задачі на прогнозування); дослідницькі задачі (експериментальні задачі; задачі на 
моделювання тощо); задачі на винахідливість (задачі на пошук нового рішення); задачі на розвиток 
фантазії та уявлення (просторові задачі; задачі на описання явищ, їх наслідків і передумов) тощо [7]. 
Цьому ж будуть сприяти і вправи в аналізі педагогічних фактів та явищ, виявленні раціональних основ 
тих чи інших рішень та рекомендацій. 
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Осинская И.С. Положение проблемы формирования творческого потенциала учителя в 
отечественной и зарубежной педагогике. 

В данной статье рассматривается проблема формирования творческого потенциала учителя в 
педагогической деятельности. Автором уделяется внимание основам педагогической творческой 
деятельности, важности развития профессиональных умений, творческого мышления, качеств 

личности, творческой индивидуальности будущего учителя. 

Osinska I.S. The state of the problem of the development of teacher’s creative potential in Ukrainian and 
foreign pedagogy. 

In the article the author touches upon the problem of the development of teacher’s creative potential. The author 
pays attention to the principles of pedagogical activity, to the significance of the formation of professional skills, 

creative thinking, personal qualities and creative personality of a future teacher.
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РОЛЬ І ЗАСОБИ КОНТЕКСТУАЛІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ 
ЗАОЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ 

У статті обґрунтовано значення контекстуалізації процесу іншомовної професійної підготовки 
педагогів. Розкрито технологію впровадження знаково-контекстного навчання іноземної мови 

студентів-заочників.  

Загальновизнано, що у своїй основі навчання – це процес, який здійснюється через використання 
семіотичних моделей знань. Мова як система, яка пов’язує зміст та засоби його вираження, є основним, 
але не єдиним засобом викладання та пізнання. Відомо, що суб’єкт учіння також отримує знання 
контекстуально, беручи участь у спільній діяльності в соціальному середовищі. Це стає більш 
очевидним, якщо ми визнаємо, що освіта не зводиться до формального навчання, а здійснюється також 
через соціалізацію та окультурювання особистості в суспільстві. 

Разом з інтеграцією освіти, виробництва й науки з’являється принципово нова предметна основа 
формування професійної діяльності спеціаліста, за якої метою діяльності студента стає не оволодіння 
системою інформації і разом з тим основами наук, а формування здібностей до виконання професійної 
діяльності. Організація активності майбутніх фахівців відповідно до закономірностей переходу від 
навчальних текстів, знакових систем як матеріальних носіїв минулого досвіду до професійної діяльності, 
що має спільний характер і відбувається в умовах, які динамічно змінюються і тому є щоразу новими, 
становить сутність концепції знаково-контекстного (контекстного) навчання, що активно розробляється 
дидактами і лінгводидактами [1; 2; 3; 4]. 

Ідея про те, що навчання іноземної мови повинно бути контекстуалізованим, безперечно, не є новою, 
принаймні з теоретичної точки зору. Природна комунікація завжди відбувається в контексті, і кожне 
конкретне висловлювання включене в дискурс, що триває за певних обставин, у конкретній ситуації. У 
зв’язку з цим Отто Єсперсен ще у 1904 році наголошував на необхідності "пізнавати мову через значущу 
комунікацію" [3: 126]. 

Отже, актуальним є зауваження Бернарда Могана, який зазначає: "Все, що потрібно, – це 
інтегративний підхід, котрий пов’язує вивчення мови і засвоєння змісту, розглядає мову як засіб пізнання 
та визнає роль контексту в комунікації. Такий підхід буде цінним ... для всіх, хто вивчає мову" [4: 1-2]. 

При цьому відкритим залишається питання про розробку технології впровадження зазначеного 
підходу в навчання різних категорій студентів. Метою нашої статті є обґрунтування ролі знаково-
контекстного навчання та аналіз способів його реалізації в іншомовній підготовці студентів заочного 
відділення педагогічного ВНЗ. 

Одна з переваг контекстного підходу полягає в тому, що його реалізація дозволяє зняти окремі 
суперечності, властиві існуючій системі професійної підготовки спеціалістів вищої кваліфікації, як-от: 
1) протиріччя між системним використанням знань у регуляції професійної діяльності та "рознесеністю" 
їх засвоєння по різних навчальних дисциплінах, кафедрах; 2) суперечність між зверненістю змісту 
навчальної діяльності до минулого соціального досвіду та орієнтацією суб’єкта учіння на майбутній 
зміст професійної діяльності. Як зазначають автори, в умовах традиційного навчання реальна можливість 
систематизації отриманої у ВНЗ "мозаїки" знань з’являється лише після його закінчення, в самостійній 
роботі молодого спеціаліста. Засвоєння ж знань "про запас" і несистемно аж ніяк не сприяє розвитку 
інтересу студента як до самих знань, так і до майбутньої професійної діяльності. Таким чином,  майбутнє 
виступає для нього у вигляді абстрактної перспективи застосування знань, що не може служити 
достатньо мотивуючим фактором учіння [2].  

Утім, особливістю соціальної ситуації розвитку студентів заочного відділення педагогічного ВНЗ є 
те, що переважна їх більшість вже має досвід викладацької роботи, а отже, не відчуває дефіциту 
практики використання отриманих знань як засобу регуляції нової діяльності. Чимало студентів-
заочників уже пройшли тривалий період предметної адаптації молодого спеціаліста і надолужили брак 
досвіду соціальної взаємодії і спілкування – завершили соціальну адаптацію. Очевидно, що за таких умов 
потребує переосмислення один із ключових постулатів знаково-контекстного підходу до навчання – 
"детермінація майбутнім", а разом з тим постає питання про потенціал цього підходу в здійсненні 
іншомовної професійної підготовки зазначеної категорії слухачів. 

Досвід викладання практики англійської мови в групах студентів заочного відділення переконує, що 
специфіка їх соціальної ситуації розвитку створює передумови до реалізації суб’єкт-суб’єктних відносин 
у навчанні, спільному розв’язанні "колегами-педагогами" завдань творчого характеру, моделюванні 
реальних проблемних педагогічних ситуацій з урахуванням досвіду власної викладацької діяльності 
студентів. Ефективними формами моделювання специфічних умов діяльності вчителя іноземної мови 
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можуть стати "контекстуалізовані" діалоги, ситуаційні задачі (кейси), рольові та ділові ігри. Оскільки 
зміст та умови професійної діяльності є завжди ймовірнісні, проблемні, основною одиницею роботи 
студентів і викладача в умовах контекстного навчання іноземної мови виявляється не "порція 
інформації", а ситуація діяльності педагога в усій її предметній і соціально-психологічній невизначеності 
та суперечливості.  

При цьому суттєвою особливістю реалізації принципів концепції знаково-контекстного навчання в 
роботі із студентами заочного відділення стало те, що предметом обговорення і розв’язання на заняттях 
стали реальні проблемні ситуації, з якими довелося зіткнутися самим студентам у власній викладацькій 
роботі. Такий підхід до моделювання в навчанні дозволив наблизити здійснювану студентами в аудиторії 
"квазипрофесійну" діяльність до діяльності власне професійної. Отже, відтворення в навчальному 
процесі професійного контексту дозволяло розгорнути в динаміці зміст освіти, стимулювало 
продуктивне мислення педагогів, створювало умови для інтеграції знань різних навчальних дисциплін.  

Слід мати на увазі, що змодельовані в умовах експериментального навчання ситуації професійної 
взаємодії – це мовленнєві (комунікативні) ситуації, створення яких визнається ключовою проблемою 
організації сучасного процесу навчання іноземних мов. Відповідно, розгортання змісту професійної 
діяльності в контекстному навчанні іноземної мови відбувалося в тому числі з урахуванням логіки 
розвитку комунікативних ситуацій. 

Досвід знаково-контекстного навчання студентів педагогічного ВНЗ переконує, що за таких умов 
характер навчально-пізнавальної діяльності студентів стає максимально наближеним до реальної 
професійної діяльності, відтворюючи або імітуючи її. Така організація навчального процесу поряд з 
реалізацією в ньому принципу проблемності дає майбутнім фахівцям можливість перейти від 
теоретичного осмислення нових знань до їх прикладного, практичного засвоєння. При цьому в роботі зі 
слухачами заочного відділення спостерігається і зворотний зв’язок – практичний досвід викладання 
іноземної мови змушує студентів-заочників по-новому осмислити значення предметних знань, 
виявляючи позитивний вплив на їхню мотивацію учіння. 

Контекстуалізація іншомовної підготовки студентів заочної форми навчання є комплексною 
проблемою. Її подальше дослідження може стосуватися розробки цілісної стратегії реалізації принципів 
знаково-контекстного навчання студентів з урахуванням потенціалу міжпредметних зв’язків. 
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В статье обосновано значение контекстуализации процесса иноязычной профессиональной подготовки 
педагогов. Раскрыта технология внедрения знаково-контекстного обучения иностранного языка 

студентов-заочников.  
 

Yatsyshyna S.A. The importance and the means of contextualizing foreign language teaching to students of 
the extra-mural department of pedagogical university 

The importance of contextualizing the process of teachers’ foreign language professional training is well-
grounded in the article. Revealed are the methods of introducing context-based foreign language teaching to 

students by correspondence. 
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ВИКОРИСТАННЯ АВТЕНТИЧНИХ СКОРОМОВОК ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ 
ІНШОМОВНОЇ ФОНЕТИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

У статті розглядаються сучасні технології навчання фонетики на прикладі використання німецьких 
скоромовок за певним алгоритмом опрацювання даного автентичного матеріалу на початковому 

ступені навчання. 

У Рекомендаціях Ради Європи, на основі яких створена нова шкільна програма з іноземної мови, 
окреслюється актуальність практичного оволодіння іншомовним мовленням, що передбачає 
комунікативне спрямування навчання іноземної мови на рівні, достатньому для спілкування  певною 
мовою [1]. 

Як відомо, однією зі складових іншомовної компетенції є мовна компетенція, яка насамперед 
передбачає формування фонетичної компетенції як необхідного її компонента. Основи формування 
фонетичної компетенції учнів закладаються на початковому ступені навчання загальноосвітньої школи з 
подальшим удосконаленням на середньому та старшому ступенях [2]. Вікові та психологічні 
характеристики молодших школярів дозволяють використовувати короткі автентичні аудитивні тексти 
для опрацювання фонетичного матеріалу з метою формування слухо-вимовних та інтонаційних навичок 
на уроці німецької мови уже на початковому ступені навчання. 

Застосування сучасних форм і методів у навчанні іноземної мови дає можливість інтегрувати 
фонетичний матеріал, представлений в автентичних іншомовних текстах, не тільки у структуру та 
тематику уроку з німецької мови, а й у процес спілкування. 

Використання таких зразків автентичного мовлення, як пісня, вірш, римівка, ситуативний діалог, 
скоромовка, джазовий наспів, казка у стилі джазового наспіву, дає змогу вчителеві німецької мови 
компенсувати певною мірою відсутність природного мовного середовища та одночасно забезпечити 
формування й удосконалення фонетичної компетенції учнів початкової школи. 

Враховуючи психологічні та вікові особливості молодших школярів, вимоги програми з іноземних 
мов до оволодіння фонетичною компетенцією та ефективність комунікативного підходу до навчання 
фонетики, автори статті пропонують зразки інноваційних технологій оволодіння слухо-вимовними та 
ритміко-інтонаційними навичками на основі використання німецьких скоромовок. Використання 
скоромовок на уроці німецької мови дає можливість учителю не тільки удосконалювати фонетичну та 
лексичну компетенцію учнів, але й розвивати їхню соціокультурну компетенцію, збагачуючи їх 
історичним та соціальним досвідом народу, мову якого вони вивчають. 

Розглянемо алгоритм та зразки технологій опрацювання автентичних скоромовок з метою 
формування основ фонетичної компетенції учнів початкової школи на основі існуючого алгоритму 
опрацювання фонетичного матеріалу [3]. 

Таблиця 1. 
Етап  Алгоритм опрацювання скоромовок Зразки технологій опрацювання скоромовок 
І. Антиципація змісту скоромовок - Seht und erratet. 

- Seht und stellt euch vor. 
- Seht und unterscheidet. 
- Seht und verändert. 
- Seht und zeigt. 

ІІ. Презентація скоромовки та перевірка її 
розуміння 

- Hört, findet und hebt Hände. 
- Hört und erratet. 
- Hört und verbindet. 
- Hört und koppelt. 
- Hört und wählt. 
- Hört und ergänt. 
- Hört und beschießt. 
- Hört, seht und macht. 
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ІІІ. Рецептивне опрацювання скоромовки - Hört unt klatscht. 
- Hört und zahlt. 
- Hört und malt. 
- Hört und zieht Kreise. 
- Hört und beachtet. 
- Hört und wählt das passende Bild. 
- Hört und nickt mit dem Kopf. 
- Hört und unterzeichnet. 
- Hört und bewegt dem Rhythmus entsprehend. 

ІV. Репродуктивне опрацювання скоромовки - Sprecht flüsternd aus. 
- Lest und erhebt allmählich die Stimme. 
- Lest und senkt die Stimme. 
- Lest ausdrucksvoll vor. 
- Lest und imitiert. 

V. Продуктивне опрацювання скоромовки - Malt und bildet. 
- Malt, farbt und bildet eure eigenen 

Zungenbrecher. 
- Bewegt und wiederholt. 
- Ersetzt unterzeichnete Wörter durch andere. 
- Versucht anhand der Tabelle eure eigenen 

Zungenbrecher zu bilden. 
- Rezetiert und bewegt euch rhythmisch. 

 
Отже, вчителю німецької мови насамперед слід дібрати такі скоромовки, які мали б фонетичну та 

комунікативну цінність.  
Так, для правильної вимови приголосних звуків [b], [t∫], [t] доцільно опрацювати такі скоромовки:  
"Bäcker Bürger bäckt billig Brot,  
billig Brot Bäckt Bäcker Bürger". 
"Dichter trank drei Tassen Tee". 
"Draußen sitzen zwei Katzen und lauern auf Mäuse und Spatzen". 
 
А для вимови приголосного звука [f], який характеризується як глухий фрикативний губно-зубний 

звук, учитель підбирає скоромовку: 
Fischer Fritz fischt frische Fische,  
Frische Fische fischt Fischer Fritz. 
 
Фонетична цінність запропонованого автентичного зразка полягає в тому, що кожне слово містить 

звук [f], майже кожне слово – звук [∫] та голосний звук  [I].  
Ці звуки потребують ретельного опрацювання. А тому вчитель має підготувати візуальні та вербальні 

опори, які полегшили б сприйняття та відтворення представленого фонетичного матеріалу, виділивши 
насамперед звуки  [f], [∫], [I]. 

Це можуть бути малюнки, сигнальні картки зі звуками та картки зі словами, які містять звуки для 
опрацювання. На етапі антиципації з метою прогнозування змісту скоромовки вчитель пропонує учням 
описати малюнки, пов’язані зі скоромовкою, та пропонує відповісти на ряд запитань, а саме:  

 
- Welche Tiere kennt ihr?  
- Welche Tiere habt ihr zu Hause?  
- Seht auf Bilder und nennt die Tiere?  
- Wie ist die Katze?  
- Wie ist der Fisch?  
 
Показуючи малюнок, на якому намальований рибалка, який  ловить рибу, вчитель знайомить учнів зі 

скоромовкою, формулюючи завдання таким чином: 
- Hört und bestimmt. 
- Hört und bejaht oder verneint. 
- Hört und erratet. 



Л.І. Березенська Г.В. Вінярська. Використання автентичних скоромовок як засобу формування іншомовної 
фонетичної компетенції учнів початкової школи 

69 

Для перевірки розуміння скоромовки учням пропонують вибрати той з малюнків, який відповідав би 
змісту скоромовки: 

- Hört und wählt das passende Bild (Photo). 
- Seht aufmerksam alle Bilder und wählt das Bild, das dem Inhalt entsprecht. 
 
На етапі рецептивного опрацювання скоромовки учні виконують вправи з метою формування 

фонематичного слуху. 
Для цього пропонуються такі вправи: 
- Passt den Zungenbrecher auf und klatscht jedes Mal, wenn ihr den Laut [f] hört. 
- Beachtet den Zungenbrecher und nickt mit dem Kopf, wenn ihr den Laut [f] hört. 
- Hört und malt Kreise, ween ihr den Laut [f] hört. 
- Hört und zahl, wie viele Male ihr den Laut [f] getroffen habt. 
 
Для успішного вдосконалення навичок вимови вчитель може запропонувати ряд репродуктивних 

вправ, які слід виконувати з візуальними та вербальними опорами. Артикуляційні вправи можуть бути 
сформульовані таким чином: 

- Sprecht im Chor den Zungenbrecher aus. 
- Lest den Zungenbrecher und erhebt langsam die Stimme. 
- Lest und imitiert die Stimme des Lehrers. 
- Versucht den Zungenbrecher zu singen. 
- Sprecht flüsternd den Zungenbrecher aus. 
- Sprecht den Zungenbrecher aus und zeigt zuglich Spielzeuge. 
 
Акцентуючи увагу учнів на правильній вимові іншомовних звуків, кожного разу вчитель змінює 

завдання та використовує багаторазове повторення скоромовки. Для цього він пропонує учням 
промовити скоромовку, наслідуючи її, вимовити її якнайшвидше, замінити деякі слова малюнками та 
промовити скоромовку затихаючим голосом, пошепки та, нарешті, напам’ять. 

- Lest den Zungenbrecher und senkt die Stimmer. 
- Rezetiert den Zungenbrecher ausdrucksvoll und ausdrucksstark. 
 
На продуктивному етапі учні пробують складати та промовляти власні скоромовки, створені спочатку 

на основі даного автентичного зразка та за певною підстановчою таблицею. Наприклад: 
- Seht die Tabelle und sagt, was Fischer Fritz noch machen kann. 
- Seht die Tabelle und bildet eure eigenen Zungenbrecher. 
- Sagt anhand der Tabelle, was, zum Beispiel, Artz Arno machen kann. 
 

Fotograph 

Fischer 

Flieger 

Fahrer 

Fritz 

Frank 

Franz 

Florian 

findet 

fischt 

fasst 

füttert 

flache 

flaue 

frische 

faule 

Fische 

Forellen 

Flunder 

Frösche 
 
 На цьому етапі учням пропонуються малюнки, іграшки, папір та кольорові олівці, щоб полегшити 

складання скоромовок та мотивувати їх самостійну діяльність. Наприклад, учням пропонуються завдання 
скласти та промовити скоромовку якнайшвидше, використовуючи малюнки замість окремих слів: 

- Bildet und sprecht den Zungenbrecher am schnellsten. 
- Bildet und rezetiert den Zungenbrecher mit Hilfe von Bildern. 
- Bildet den Zungenbrecher und zeigt bei dem Rezetieren Photos, Bilder oder Stofftieren. 
- Macht den Kreis und erzählt eure eigenen Zungenbrecher der Reihe nach. 
 
Викладені технології опрацювання німецьких скоромовок створюють сприятливі умови для 

ефективного формування фонетичної компетенції молодших школярів, полегшуючи засвоєння важких 
іншомовних звуків. Використання німецьких скоромовок дає можливість учням не тільки ефективно 
засвоювати фонетичні зразки після багаторазового їх опрацювання, але й урізноманітнює навчальну 
діяльність учнів на уроці іноземної мови та збагачує їх лінгвістичний світогляд. 
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Березенская Л.И., Винярская Г.В. Использование аутентичных скороговорок как средства 
формирования иноязычной фонологической компетенции учащихся начальной школы. 

В статье рассматриваются современные технологии обучения фонетики на примере использования 
немецких скороговорок по определённому алгоритму отработки данного аутентичного материала на 

младшем этапе обучения. 

Berezenska L.I., Vinyarska G.V. Using authentic tongue-twisters as a means of the formation of phonetic 
competence of young learners. 

The article focuses on the algorithm and technologies of teaching pronunciation to young learners through 
authentic tongue-twisters. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

У статті розкрита загальна структура організації педагогічної підтримки студентів у процесі 
навчання, окреслені основні шляхи її впровадження в роботу ВНЗ. 

На сучасному етапі розвитку інформаційних технологій суспільство потребує особистостей, здатних 
активно та самостійно діяти, приймати сміливі рішення, швидко адаптуватися до постійних змін життя. 
Тому сьогодні у вищих навчальних педагогічних закладах освіти гостро стоїть питання про 
впровадження нових педагогічних технологій, що сприятимуть повноцінному розвитку особистості 
майбутніх учителів та їх самореалізації. Однією з таких технологій, на нашу думку, можна вважати 
педагогічну підтримку студентів у процесі навчання.  

Вивчення теоретичних та практичних основ педагогічної підтримки, які розкриті в роботах 
Газмана О., Андрєєвої А., Анохіної А., Крилової Н., Сороки Г., Строкової Т. та інших, дало можливість 
визначити педагогічну підтримку як діяльність педагога, спрямовану на забезпечення сприятливих умов 
для виявлення й розвитку потенційних можливостей та самореалізації особистості. 

Досліджуючи проблему організації педагогічної підтримки у вищому навчальному педагогічному 
закладі, нами було визначино шляхи її впровадження, а саме: підготовка педагогічного колективу до 
роботи в умовах педагогічної підтримки; педагогічна підтримка студентів у процесі навчання; підготовка 
студентів до педагогічної підтримки учнів у школі. 

Упровадження ідей педагогічної підтримки передбачає, в першу чергу, підготовку педагогічного 
колективу факультету до організації педагогічної підтримки майбутніх учителів. Для виявлення знань 
викладачів про педагогічну підтримку студентів та бажання працювати в нових умовах ми провели 
анкетування, результати якого виявили, що 87% педагогів не знайомі з поняттям "педагогічна 
підтримка", проте більшість з них (56%) готові до її впровадження. 

Оскільки було виявлено, що викладачі не знають про педагогічну підтримку, то доцільним стало 
проведення семінару (10 год.) на тему: "Організація педагогічної підтримки студентів у процесі 
навчання", ознайомлення викладачів з педагогічною літературою та методичними розробками з 
означеної проблеми. Семінар мав за мету сформувати уявлення про сутність поняття "педагогічна 
підтримка", її форми та види, ознайомити з умовами організації педагогічної підтримки студентів у 
процесі навчання. Структуру семінару зображено в таблиці № 1. 

Таблиця № 1  

Структура педагогічного семінару 

Тематичні блоки Зміст блоку Методи та 
форми 

№1 Вплив індивідуальних 
психологічних 
особливостей студентів на 
процес навчання 

Ознайомлення з особливостями розвитку 
особистості студента (сутнісні сфери), шляхами 
його самореалізації та впливом цих факторів на 
навчання. Врахування цих особливостей при 
організації навчального процесу. 

Дискусії, аналіз 
педагогічних 
ситуацій 

№2 Сутність поняття 
"педагогічна підтримка" 

Ознайомлення педагогів із виникненням поняття 
"педагогічна підтримка", її видами, формами, 
функціями.  

Самостійний аналіз 
джерел, дискусії 

№3 Організація 
педагогічної підтримки 
студентів у процесі 
навчання 

Ознайомлення з етапами організації 
педагогічної підтримки в роботі ВНЗ, вимогами 
та умовами її здійснення.  

Аналіз 
педагогічних 
ситуацій  

№4 Діяльність куратора в 
умовах педагогічної 
підтримки студентів 

Ознайомлення з особливостями роботи педагога 
в умовах педагогічної підтримки. 

Аналіз 
педагогічних 
ситуацій 

№5 Підсумковий блок Обговорення всього матеріалу, під час якого 
педагоги обмінюються думками стосовно 
впровадження педагогічної підтримки студентів 
у навчальний процес та висловлюють 
припущення щодо змін у власній педагогічній 
діяльності.  

Міні-конференція, 
аналіз педагогічних 
ситуацій, 
анкетування 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 22. Педагогічні науки 

72 

Методи проведення семінару, як і зміст тематичних блоків можуть варіюватися відповідно до 
особливостей педагогічного колективу (досвід роботи, обізнаність у певному питанні, бажання 
змінювати свою діяльність тощо), навантаження педагогів та матеріально-технічної бази вищого 
навчального закладу або факультету. Запропонований семінар бажано проводити в межах одного 
факультету, оскільки спеціфіка спеціальності впливає на зміст тематичних блоків та організацію 
педагогічної підтримки взагалі.  

Педагогічна підтримка студентів у процесі навчання, метою якої  є самореалізація особистості 
майбутнього вчителя, виконує ряд функцій, а саме:  

− підготовка майбутнього педагога відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики; 
− сприяння самореалізації особистості студента відповідно до створеного ним ідеалу людини; 
− допомога в організації рефлексивної діяльності студента. 
Тому завдання педагога полягає у вивченні особливостей кожного студента, рівня розвитку психічних 

властивостей та якостей, міжособистісних стосунків між учасниками навчального процесу; створення 
сприятливих умов для адаптації студента, його повноцінного розвитку та самореалізації його 
особистості. 

Педагогічна підтримка студента у ВНЗ має такі види: 
− за формою проведення педагогічна підтримка буває пряма й опосередкована; 
− за кількістю учасників – індивідуальна, групова, колективна; 
− за сферою діяльності у навчанні – інтелектуальна, соціально-психологічна, комунікативна. 
Здійснення цих видів педагогічної підтримки відбувається поетапно. 
Перший етап – діагностичний, на якому педагог виявляє особливості розвитку особистості кожного 

студента. Ми пропонуємо робити цей аналіз відповідно до сутнісних сфер особистості людини – це 
інтелектуальна, мотиваційна, емоційна, вольова, сфера саморегуляції, предметно-практична та 
екзистенційна. Як проводити аналіз, зображено в таблиці № 2. 

Таблиця № 2 

Характеристика студента 

Сфера Компоненти Особливості розвитку 
особистості Методи 

Мислення Творче, репродуктивне, 
теоретичне, емпіричне 

Тестування, розв’язування 
проблемних завдань 

Пізнавальні процеси Уважний, багата уява, гарна 
пам’ять 

Тестування, розв’язування 
проблемних завдань 

Пізнавальні уміння 
 

Вміє ставити запитання, 
формулювати проблему, 
доводити, робити висновки 

Спостереження, аналіз 
продуктів діяльності 
 

Інтелектуальна 
 

Уміння вчитися 
 

Вміє конспектувати, виділяти 
головне, планувати діяльність, 
самостійний 

Спостереження, аналіз 
продуктів діяльності 
 

Мотивація навчання Внутрішня, зовнішня (за 
З. Слєпкань) 

Анкетування, бесіда Мотиваційна 

Мотивація спілкування Протиборство, співпраця Тестування 

Навчальна діяльність Репродуктивна, продуктивна, 
творча 

Аналіз діяльності та її 
продуктів, спостереження 

Предметно-
практична 

Спеціальні здібності Педагогічні, музичні, 
математичні, лінгвістичні тощо 

Спостереження 

Уміння керувати своїми 
почуттями 

Вміє керувати на низькому, 
достатньому, високому рівні  

Спостереження, 
тестування 

Самооцінка 
 

Адекватна, неадекватна Аналіз діяльності, метод 
самооцінки, тестування 

Емоційна 

Тривожність Висока, низька Тестування 

Вольова Головні якості волі Цілеспрямований, самостійний, 
ініціативний, витриманий, 
здатний опанувати себе, 
наполегливий, рішучий 

Аналіз діяльності, 
спостереження, тестування 
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Саморегуляція  Вміє керувати власними 
станами, співвідносити свою 
поведінку з іншими людьми 

Спостереження 

Життєва позиція Має плани на майбутнє Бесіда, анкетування Екзистенційна 
Позиція в навчальній 
діяльності 

Суб’єктна або об’єктна позиція 
в навчальному процесі 

Спостереження 

 
Діагностика розвитку особистості студента може проводитися за схемою, найбільш зручною й 

зрозумілою для педагога. Для забезпечення більшої достовірності бажано, щоб діагностику проводив 
педагог разом із досвідчений психологом. 

Отже, на діагностичному етапі педагог з′ясовує, який вид педагогічної підтримки (інтелектуальний, 
соціально-психологічний, комунікативний) необхідний для того чи іншого студента. 

Другий етап – змістовно-процесуальний, на якому безпосередньо проводиться педагогічна підтримка 
студентів у залежності від виявлених результатів на попередньому етапі. 

Останній етап – аналітико-рефлексивний, на якому педагог, по-перше, проводить повторну 
діагностику рівня розвитку всіх сфер особистості студента і з′ясовує, які зміни відбулися; по-друге, 
коригує свою діяльність відповідно до результатів діагностики; по-третє, організовує рефлексивну 
діяльність студента, тобто допомагає йому самому себе організовувати. Студент повинен навчитися 
самостійно аналізувати свої дії, оцінювати способи вирішення власних проблем, пов′язаних із 
самореалізацією, та одержані результати. 

Організація педагогічної підтримки студентів можлива за умови дотримання ряду вимог: 
− готовність педагогічного колективу до роботи в умовах педагогічної підтримки студентів; 
− конфіденційність у роботі з кожним студентом, результатом дотримання цієї умови є 

довірливі стосунки між педагогом і студентом; 
− вірити в кожного студента та його можливості; 
− оцінювати не особистість, а її дії та вчинки; 
− уміти помічати і цінувати неповторну індивідуальність студента; 
− допомагати кожному студенту в пошуку свого власного "Я", в становленні особистості, в 

збереженні її унікальності; 
− забезпечувати реалізацію студентами своїх можливостей, як у навчальному процесі, так і 

повсякденному житті через їх власний вибір; 
− ознайомитися з видами діяльності, особливо значимими для студента, та надавати 

можливість самореалізовуватися через них; 
− створювати сприятливий морально-психологічний клімат у колективі; 
− навчальні програми з дисциплін, особливо психолого-педагогічних, повинні включати в 

себе розгляд таких тем, які б спонукали студента до саморозвитку та самореалізації; 
− викладання навчального матеріалу має не тільки забезпечувати студентам можливість 

отримання нової інформації, а й прищеплювати їм бажання до самостійного набуття знань; 
− впровадження  технології педагогічної підтримки повинно здійснюватися всім 

педагогічним колективом факультету тощо. 
Питання організації педагогічної підтримки майбутніх учителів є досить актуальним та необхідним, 

оскільки метою педагогічної освіти на сучасному етапі є розвиток індивідуальних здібностей і талантів 
молоді, створення оптимальних умов для їх реалізації. 

Досліджуючи проблему організації педагогічної підтримки, ми проводили опитування студентів для 
виявлення їх знань про педагогічну підтримку та думок стосовно необхідності впровадження її в роботу 
школи. Аналіз результатів показав, що студенти не знайомі з поняттям "педагогічна підтримка", однак 
більшість із них (83%) свідчать про необхідність впровадження в роботу школи нової педагогічної 
технології, яка б сприяла розвитку особистості кожного учня. Це й зумовило створення спецкурсу 
"Організація педагогічної підтримки учнів у школі" (всього 28 год. – 10 год. лекцій, 8 год. практичних, 10 
год. самостійних, залік), структура якого зображена в таблиці № 3. 

Одне із занять можна провести на базі школи, щоб на практиці показати студентам доцільність 
впровадження педагогічної підтримки учнів. Самостійна робота студентів передбачає вивчення досвіду 
роботи шкіл з організації педагогічної підтримки учнів, написання творчих робіт, розробка конспектів 
уроків відповідно до завдань педагогічної підтримки тощо. Запропоновані методи викладання та теми 
спецкурсу не є сталими, вони можуть змінюватися в залежності від того, як педагог, що читає цей 
спецкурс, бачить специфіку його проведення, від творчості викладача та технічних можливостей 
факультету. 
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Таблиця № 3  

Структура спецкурсу 

Теми Зміст  Методи 
Лекція №1-2 
Сутність поняття 
"педагогічна підтримка" 

Ознайомлення з виникненням поняття 
"педагогічна підтримка", її видами, формами, 
функціями. 

Самостійний аналіз 
джерел, дискусії 

Лекція №3-4 
Етапи організації 
педагогічної підтримки 
учнів у школі 

Ознайомлення з етапами організації 
педагогічної підтримки в роботу школи, її 
умови та вирішення індивідуальних проблем 
учнів. 

Аналіз педагогічних 
ситуацій, дискусії 

Лекція №5 
Діяльність учителів, 
класних керівників в 
умовах педагогічної 
підтримки учнів 

Ознайомлення з особливостями роботи 
вчителів, класних керівників та інших 
співробітників школи в умовах педагогічної 
підтримки.  

Аналіз педагогічних 
ситуацій, ділові ігри 

Практичне заняття  
№1-2  
Сутність педагогічної 
підтримки учнів 

Обговорення сутності поняття, форми, види, 
умови, функції педагогічної підтримки учнів. 
Аналіз конспектів уроків з точки зору 
педагогічної підтримки.  

Міні-конференція, аналіз 
педагогічних ситуацій, 
виконання творчих 
завдань, ігри, ТЗН. 

Практичне заняття  
№ 3 
Вирішення проблем 
учнів, пов'язаних із 
особистісним 
розвитком 

З'ясування, проблем, які можуть виникати в 
учнів у процесі навчання в школі. 
Обговорення етапів їх вирішення. Вивчення 
методів дослідження розвитку особистості 
учня. 

Дискусії, виконання 
творчих завдань, ігри, 
тренінги, ТЗН. 

Практичне заняття  
№ 4 
Впровадження 
педагогічної підтримки 
учнів у роботу школи 

Обговорення етапів впровадження 
педагогічної підтримки учнів у роботу школи. 
Складання студентами власних конспектів 
уроків, позакласних занять, виховних заходів з 
урахуванням нової технології. 

Творчі завдання, ігри, 
дискусії. 

 
Отже, підсумовуючи все вищезазначене, можна сказати, що організація педагогічної підтримки 

майбутніх учителів у навчанні процес достатньо складний, оскільки він пов'язаний із розвитком 
особистості. Кожна людина індивідуальна, й не можна висувати всім однакові вимоги у навчанні. 
Необхідно виявляти потенційні можливості кожного студента і створювати умови для їх реалізації.  
Також слід зазначити, що вчасно отримана педагогічна підтримка звільняє молоду людину від більшості 
проблем, які постійно накопичуються та заважають їй бути самою собою, тим самим повноцінно 
розвиватися, навчатися та самореалізовуватися. 

 
Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.  

Карапузова И.В. Организация педагогической поддержки студентов в процессе обучения 

В статье раскрыта общая структура организации педагогической поддержки студентов в процессе 
обучения, определены основные пути её внедрения в работу ВУЗа. 

Karapuzova I.V. Organizing pedagogical support of students in the process of education. 

The article highlights the general structure of the organization of pedagogical support of students in the process 
of education and determines the basic ways of its introduction into the work of HIGH SCHOOL. 



 

© Павленко Ю.Г., 2005 
75 

УДК 371.13:371.65 
Ю.Г. Павленко, 

аспірант 
(Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка) 

МУЗЕЇ ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ: СУТНІСНИЙ АСПЕКТ 

Визначена сутність поняття "музеї педагогічного профілю" на основі функцій та завдань, які 
реалізують ці музеї у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. Здійснена класифікація музеїв 

педагогічного профілю. 

Прагнення підвищити якість вищої педагогічної освіти викликало потребу наукового осмислення 
різноманітних факторів професійної підготовки майбутніх учителів, серед яких значне місце займають 
музеї педагогічного профілю. Тому актуальним є завдання вивчення феномена музеїв цієї профільної 
групи. 

На сьогодні в Україні надто мало ґрунтовних наукових праць, у яких би послідовно аналізувався 
потенціал музеїв педагогічного профілю саме для реалізації завдань професійної підготовки майбутніх 
учителів. Так, у музеєзнавчій літературі розглядаються загальні засади діяльності музеїв, напрямки 
розвитку музейної справи. Дослідження музейної педагогіки стосуються "усіх видів взаємовідносин 
музею та його аудиторії, або культурно-освітньої діяльності в умовах музею" [1: 359]. Описи досвіду 
діяльності окремих музеїв, головним чином шкільних і меморіальних, якщо і стосуються питань 
професійного становлення майбутніх учителів, то досить опосередковано. Роботи небагатьох авторів 
(О. Беца, Н. Ганнусенко, Є. Герасименко, Г. Гільмутдінова, М. Гнєдовський, І. Дубровська, М. Заїрова, 
А. Кирпач, С. Мелик-Нубаров, Ю. Омельченко, Г. Осадчий, Є. Покровський, Г. Сарафанникова, 
В. Тригубенко, М. Юхневич) дозволяють зрозуміти, що музеї педагогічного профілю відіграють важливу 
роль у професійному становленні педагогів, але більшість питань проблеми залишаються не розкритими. 
Навіть чіткого визначення понять "музей", "профіль", "профільна група", "музеї педагогічного профілю" 
у літературі немає. Такий стан розробки проблеми може призвести до недостатнього використання 
можливостей музеїв у практиці вищої школи. 

З метою визначення місця музеїв педагогічного профілю у системі професійної підготовки майбутніх 
учителів необхідно уточнити сутність поняття "музеї педагогічного профілю", висвітлити функції, мету 
та завдання діяльності цих музеїв у процесі професійного становлення майбутніх педагогів, а також 
здійснити їх класифікацію. Досягнення поставленої мети передбачає дотримання логічної послідовності 
у теоретичному аналізі та ґрунтовних узагальнень здобутків світової наукової думки. 

Основою для з’ясування сутності поняття "музеї педагогічного профілю" є загальномузеєзнавчі праці, 
автори яких (Ю. Гуральник, Н. Дружинін, М. Каулєн, Є. Мавлєв, А. Разгон, З. Странский, Ю. Уліг, 
К. Хадсон) ґрунтовно аналізують феномен музею взагалі та причини його виникнення. 

Відомими стали такі теорії: "біологічна", або теорія колекціонування, яка пояснює появу та 
функціонування музеїв через потребу збиральництва, близьку до інстинкту тварин; "філологічна" теорія 
обмежується тільки поясненням терміна і виводить музей із античних "мусейонів" – храмів муз (museon 
– з древньогрецької перекладається як "місце, присвячене музам"); "історична" – найбільш переконливо 
доводить, що поява музеїв зумовлена специфічним музейним ставленням до дійсності як потребою 
зберігати і накопичувати предмети, що мають матеріальну, духовну, емоційну суспільну цінність. 

Будь-який музей, незалежно від профільного розмежування, передусім розглядають виходячи із 
функційного призначення та завдань, які він виконує у відношенні до суспільства чи групи суспільства 
(соціальної, профільної, вікової), а також у відношенні до окремої особистості. 

Обґрунтування науково-дослідної функції музею як превалюючої у його діяльності (М. Бондар, 
В. Дьяконов, Г. Мезенцева, Ф. Петров, Ю. Піщулін, Л. Славін, Д. Тверська, С. Чайковський) дозволяє 
розглядати музей як установу, близьку до науково-дослідної, що передусім вивчає першоджерела або 
оригінали (пам’ятки). 

Представники музейної педагогіки (І. Буланий, Г. Гільмутдінова, І. Євтушенко, І. Коссова, 
Є. Медведєва, Н. Решетніков, Б. Столяров, М. Юхневич) досліджують культурно-освітню 
(просвітницьку) функцію музеїв різних профілів і розглядають музей як установу культури, в якій 
можливо здійснювати навчально-виховний процес. 

Розглядаючи музеї як навчально-виховні заклади, автори В. Аміко, Г. Анцупова, К. Ігумнова, Г. Закс, 
К. Лазер, Г. Леонтьєва, А. Лихтварик, М. Масмуді, Є. Покровський, Г. Розанова, М. Стругова, В. Хербст 
акцентують навчальні і виховні функції музеїв. 

Сучасні науковці (Т. Белофастова, О. Ванслова, М. Гнєдовський, В. Дукельський, Н.Макарова, 
Д. Равікович, А. Сейненський, Т. Чумалова, Т. Юренева) дійшли до висновку, що внаслідок тривалого 
культурно-історичного розвитку соціальні функції музею значно розширилися, що уможливило 
перетворення музею в "поліфункціональний соціокультурний центр, який зайняв своє місце у системі 
закладів науки, культури, освіти і виховання" [2]. 
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У міжнародному вжитку використовується дефініція, яка включена в Статут Міжнародної ради 
музеїв (ІКОМ): музей – це "постійний некомерційний заклад, який знаходиться на службі суспільству і 
його розвитку та відкритий для людей, він придбає, зберігає, вивчає, популяризує і експонує в освітніх, 
просвітницьких і розважальних цілях матеріальні пам’ятки людини середовища, що її оточує" [3]. 

Функціонування музеїв педагогічного профілю – явище складне і багатогранне. Розкриття завдань, 
які розв’язують ці музеї у процесі своєї діяльності, дасть можливість правильно зрозуміти їхнє значення 
у професійній підготовці майбутніх учителів та житті суспільства в цілому. 

Функції музеїв педагогічного профілю буде доцільно розподілити на дві групи: загальні та спеціальні. 
Загальні функції відповідають функціям музеїв будь-яких інших профілів і реалізуються шляхом 
взаємодії музею і культури (функція збирання: документування, комплектування, облік; функція 
збереження: консервація, реставрація, визначення музейної цінності предмета; науково-дослідна 
функція), музею і суспільства (освітня і виховна функції, дозвіллєва, чи функція організації вільного 
часу, науково-дослідна функція та функція популяризації), музею і окремої особистості (навчальна, 
виховна, розвивальна, гносеологічна, аксіологічна, адаптаційно-коригуюча, комунікативна, інтеграційна, 
рекреаційно-розважальна функції). 

Спеціальні функції властиві лише музеям педагогічного профілю і акцентують їхнє сутнісне 
призначення: впливати на профільну групу суспільства (вчителі та студенти педагогічних навчальних 
закладів) і робити свій внесок у розвиток педагогічної культури у загальному та індивідуальному 
вимірах. Саме ця група функцій заслуговує на особливу увагу у контексті нашого дослідження. 

Аналізуючи праці О. Беци, О. Волкової, Г. Кирпача, С. Мелика-Нубарова, Ю. Омельченка, 
Є. Покровського, М. Юхневич, спецвипуску тижневика "Освіта" "Педагогічний музей України: сто 
років", який підготували працівники музею (Л. Данилова, Т. Коцубей, С. Скидан, В. Тригубенко) [4], та 
Положення про музей при закладі освіти системи Міністерства освіти України [5], ми виділили шість 
спеціальних функцій музеїв педагогічного профілю: освітню, виховну, науково-дослідну, функцію 
популяризації, профорієнтаційну, функцію підвищення кваліфікації (рис. 1). 

Сутність освітньої 
функції полягає у 

розповсюдженні 
педагогічних та інших видів 
знань, використанні музею як 
джерела додаткової 
інформації до навчальних 
курсів, своєрідного засобу 
систематизації знань, 
специфічної сфери набуття 
практичних навичок 
педагогічної праці, дієвого 
засобу переконання за 
допомогою матеріальних 
пам’яток-першоджерел та 
засобу прилучення студентів 
до скарбів науки, її 
найновіших досягнень, а 
також педагогічного 
всеобучу. 

Виховна функція 
передбачає загальне 
піднесення педагогічної 
культури, її передачу між 
поколіннями, збереження 
славних традицій і досягнень 
колишніх учителів і 
школярів для їхніх 
наступників, створення 
позитивного іміджу педагога 
у суспільстві. 

Збирання, зберігання і 
вивчення пам’яток 

матеріальної і духовної культури, пов’язаних з історією та сучасним станом народної освіти, 
узагальнення здобутків педагогічної галузі реалізує науково-дослідну функцію музеїв педагогічного 
профілю і забезпечує підвищення науково-методичного рівня діяльності вчителів, ідейно-теоретичного 
рівня педагогічної праці і таким чином робить внесок у розвиток науки. 

 

 

 

Рис. 1. Функції музеїв педагогічного профілю у процесі професійної 
підготовки майбутніх учителів 
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Функція популяризації зводиться до пропаганди передового педагогічного досвіду, кращих зразків 
професійної діяльності вчителів, інноваційних форм і методів навчально-виховної роботи. 

Створюючи позитивний образ педагога в суспільстві, музеї педпрофілю сприяють професійній 
орієнтації молоді, виконують роль у піднесенні престижу педагогічної професії. 

Функція підвищення кваліфікації педагогічних кадрів полягає у наданні допомоги працівникам освіти 
щодо підвищення загальнотеоретичного, фахового, науково-методичного рівня. 

Усі функції музеїв педагогічного профілю, як загальні, так і спеціальні, дуже пов’язані між собою, вони 
визначають мету і завдання діяльності цих музеїв у процесі професійної підготовки майбутніх учителів. 

Конкретна мета діяльності музеїв педагогічного профілю полягає у залученні нового покоління 
майбутніх педагогів до вивчення та збереження педагогічної культури, у формуванні творчої особистості 
майбутнього педагога та сприянні відродженню і розбудові національної системи освіти [4; 5]. 

Очевидно, що мета діяльності музеїв педагогічного профілю має музейно-педагогічний професійно-
зорієнтований характер і досягається за умови комплексної реалізації таких завдань у процесі 
професійної підготовки майбутніх учителів: 

- виявлення, збирання, зберігання, вивчення, експонування матеріалів, які засвідчують історію 
розвитку та сучасний стан народної освіти та педагогічної науки; 

- розповсюдження в освітніх, виховних, профорієнтаційних цілях педагогічних знань та умінь і 
передового педагогічного досвіду, насамперед серед майбутніх учителів; 

- залучення молодого покоління майбутніх педагогів до збереження світової та вітчизняної 
педагогічної спадщини, що сприяє відродженню і розбудові національної системи освіти; 

- надання можливості використання матеріалів музею у процесі професійної підготовки 
майбутніх учителів, у науково-дослідній роботі студентів вищих педагогічних закладів освіти; 

- формування у педагогічної інтелігенції музейної культури як рівня розвитку здатності 
особистості цілеспрямовано і свідомо відвідувати музей та здійснювати огляд експозиції, сформованості 
вміння оцінювати предмети музейного значення (в музеї і поза ним) з культурологічних та історичних 
позицій, а також сформованості потреби музейного ставлення до дійсності. 

У музеєзнавстві прийнято розрізняти музеї за профілями. Профіль музеїв обумовлює їх зв’язок з 
конкретною наукою, виробництвом, є умовою поглиблення спеціалізації музеїв, основною категорією 
класифікації і визначає основний зміст музейної роботи. Залежно від структури профільної дисципліни, 
особливостей функціонування галузі основні профільні групи поділяються на вужчі [1: 333; 6: 103; 7: 50; 8]. 

Вичерпної наукової класифікації музеїв педагогічного профілю у джерелах не наводиться, а велике 
розмаїття назв музеїв педагогічного профілю в науково-педагогічних працях, в офіційних періодичних 
виданнях, архівних матеріалах ще більше загострює проблему. Наведемо окремі з уживаних назв: 
педагогічний музей, навчальний музей, музей наочних посібників, шкільно-педагогічний музей, 
шкільний музей, вузівський музей, музей по вихованню, навчанню та догляду глухонімих, дитячий 
музей, музей дитячої книги, музей іграшки, дитяча картинна галерея, музей народної освіти, музей 
історії школи (або іншого навчального закладу), музей дошкільного виховання, музей історії професійної 
освіти, меморіально-педагогічний музей, музей-заповідник (наприклад, А.С. Макаренка), музей 
позашкільної освіти, кімната-музей, кабінет-музей, будинок-музей, музей-садиба, аудиторія музейного 
типу, постійно діюча змінна виставка тощо. 

Слід звернути увагу й на те, що поняття "музей педагогічного профілю" та "педагогічний музей" 
часто вживаються як рівнозначні. На нашу думку, перше поняття значно ширше. Як переконують 
Л. Данилова, Т. Коцубей, С. Скидан, В. Тригубенко [4], особливості змісту музейного зібрання 
педагогічних музеїв відображають процесуальний бік освіти, певну складову педагогічного процесу. 
Профільною дисципліною педагогічних музеїв є педагогіка. А от серед музеїв педагогічного профілю 
часто трапляються й такі, що не пов’язані з педагогікою, але відіграють важливу роль у житті закладу 
освіти. Одні з них відображають певну складову освіти як суспільного явища, інші – за змістом 
музейного зібрання далекі від педагогіки і освітньої галузі, але навчально-виховний процес закладу 
освіти без їхнього залучення буде незавершеним. 

Так, С. Мелик-Нубаров зауважує, що при педагогічних університетах, інститутах, училищах 
функціонують також "музеї, безпосередньо не пов’язані з педагогікою, народною освітою, школою, але 
вони відіграють важливу роль в навчанні і вихованні майбутніх учителів. Це музеї історичні, зоологічні, 
краєзнавчі, художні, літературні і т. д." [9: 84]. Для прикладу наведемо кабінет-музей декоративно-
ужиткового мистецтва Полтавського педагогічного університету, експозиція якого активно 
застосовується при викладанні мистецтвознавчих дисциплін, спецкурсів з метою фахової підготовки 
майбутніх учителів образотворчого мистецтва. 

Тому очевидно, що педагогічні музеї становлять одну із підгруп музеїв педагогічного профілю, але не 
єдину. Для того, щоб визначити конкретне місце кожного з видів музеїв педагогічного профілю у 
системі, необхідно здійснити їх класифікацію. 

У результаті аналізу і узагальнення музеєзнавчої і педагогічної літератури (І. Аве, П. Букшпан, 
Н. Ганнусенко, Л. Данилов, К. Левикін, Г. Мезенцева, Г. Осадчий, В. Хербст, Т. Юренева) ми отримали 
класифікацію музеїв педагогічного профілю (рис. 2). 
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Класифікація будувалася залежно від особливостей змісту музейних зібрань, які й визначили тип, 
профільну групу та профіль музею. 

Крім того, музеї педагогічного профілю можна поділити за видом експозиції, яка буває музейною і 
позамузейною. Тоді отримаємо такі види: власне музей, аудиторія музейного типу, музейна і 
позамузейна виставка тощо. 

Найзагальнішою із ознак музеїв педагогічного профілю, що вирізняє їх із сукупності усіх інших 
музеїв і що відбилося у назві групи, є їхня "педагогічність", органічний зв’язок із педагогічною 
діяльністю – педагогічною практикою та педагогічними науками [4: 2]. 

Внаслідок проведеного дослідження, можна зробити висновок, що музеї педагогічного профілю – це 
велика профільна група музеїв, які збирають, зберігають, вивчають і популяризують пам’ятки, що мають 
органічний зв’язок із педагогічною практикою (діяльністю), освітньою галуззю, педагогічними та 
іншими науками, а також дають  широкі  можливості  навчання,  виховання  і  професійного  становлення 

. 
Рис. 2. Класифікація музеїв педагогічного профілю 

У функціях, меті і завданнях діяльності музеїв педагогічного профілю закладені резерви для 
розв’язання конкретних завдань професійної підготовки майбутніх учителів. Надалі необхідно 
продовжити вивчати питання, пов’язані з позитивним впливом феномена музеїв педагогічного профілю 
на процес професійного становлення педагогів. 
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Павленко Ю.Г. Музеи педагогического профиля в контексте профессионального становления 
будущих учителей: сущностный аспект  

Определена сущность понятия "музеи педагогического профиля" на основе  функций и заданий, которые 
реализуют эти музеи в процессе профессиональной подготовки будущих учителей. Осуществлена 

классификация музеев педагогического профиля. 

Pavlenko Yu.H. Pedagogically-oriented museums in the context prospective teachers’ professional 
development: the aspect of definition. 

The article defines the notion of pedagogically-oriented museums with special emphasis on the functions and 
tasks of these museums in the process of prospective teachers’ professional develoment. The paper suggests the 

classification of pedagogically-oriented museums.
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ПРОБЛЕМИ НАУКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ВЧИТЕЛІВ 

У статті розглянуто проблеми філософського, юридичного та педагогічного забезпечення процесу 
післядипломної освіти вчителів. 

Розвиток ринкових відносин зумовлює не лише потребу в досконалості у своїй професії, а й 
готовність фахівця, в разі необхідності, до її зміни, опанування новими видами діяльності, новими 
спеціальностями, професіями, іноді спорідненими, а часом досить віддаленими від попередньої. У 
такому контексті післядипломна освіта постає як засіб соціального захисту, адаптації фахівців до 
швидкоплинних умов життя, самореалізації особистості, збагачення її індивідуальних здібностей та 
можливостей, реалізації свого права на ендогенний розвиток. 

Наукове забезпечення післядипломної освіти вчителів є запорукою ефективного використання 
педагогічного потенціалу в реалізації державної освітньої політики. Система сучасної післядипломної 
педагогічної освіти, на відміну від систем дошкільної, загальної середньої, позашкільної, вищої, 
професійно-технічної не забезпечена законодавчо. Галузевий закон про цей різновид освіти дорослих 
існує поки на рівні проекту. Реформування вітчизняного освітнього простору адекватно "відбивається" і 
на післядипломній освіті, яка самотужки намагається не випереджати, а лише встигати за процесами, що 
відбуваються у суспільстві. 

Слід підкреслити, що нагромаджений європейськими країнами досвід організації післядипломної 
освіти педагогів, без сумніву, є цінним для осмислення і творчого використання українськими 
педагогами в умовах оновлення системи післядипломної освіти педагогів в Україні. Курс нашої країни на 
зміну типу управління освітою в напрямі децентралізації, а також реформування організаційних, 
правових, економічних і фінансових механізмів управління освітою з метою зміни самого її характеру 
актуалізують проблему дослідження загальних тенденцій і специфічних особливостей організації 
підвищення кваліфікації вчителів у різних освітніх системах, зокрема формування педагогічної 
самоорганізації. 

В освітньому просторі Європи добре відомі дослідження з питань післядипломної освіти вчителів 
англійських учених М. Фуллан і А. Харгівса, нідерландських учених Л. Крімер-Хайона, X. Вонка, 
Р. Фесмерра, публікації Організації економічного співробітництва і розвитку, Асоціації педагогічної 
освіти в Європі. Серед російських та українських дослідників післядипломної педагогічної освіти за 
рубежем — Е. Лисова, В. Гаргай, Т. Вакуленко, В. Гаманюк, Ю. Ющенко, Л. Пуховська та інші. 

У СРСР та в Україні на початку 70-х років освіту дорослих, а також і післядипломну освіту 
починають розглядати як важливу, невід'ємну частину єдиної системи безперервної освіти. На той час 
офіційне визнання післядипломної освіти ще не означало фактичне виділення її як самостійної ланки, а 
отже, й теоретико-методологічне осмислення її сутності, завдань, функціонування тощо. 

Розвиток вітчизняної системи післядипломної освіти відбувався за відомчим принципом, що 
звужувало можливості її концептуального обґрунтування та методологічної єдності. 

Найбільшого поширення набули так звані базово-додатковий та професійно-кваліфікаційний. Суть 
першого полягає в тому, що післядипломну освіту розглядали лише як доповнення (і не завжди 
обов'язкове) до базової, тобто вузівської освіти, а другого — в необхідності лише професійного та 
кваліфікаційного вдосконалення особистості. І в першому, і в другому випадках з поля зору випадала 
особистість фахівця з її індивідуальними потребами, інтересами, життєвими планами, можливостями та 
здібностями, а головними залишалися виробничі інтереси та відповідність "робочої сили" цим інтересам. 

Такі уявлення про післядипломну освіту були закономірними за певних соціально-політичних умов, 
коли декларативне визнання пріоритету особистості фактично оберталося її суспільним нівелюванням. 
Але інертність і досі зумовлює наявність стійких стереотипів, застарілих підходів, що межують з іннова-
ційними. Звільнитися від цих стереотипів буває дуже важко, що в цілому сповільнює темпи про-
гресивного розвитку вітчизняної системи післядипломної освіти, а отже, і темпи підвищення її ефек-
тивності в сучасних умовах, що змінилися. 

Післядипломна освіта у своїй змістовній частині взаємопов’язана з комплексом проблем сучасної 
загальної середньої освіти. Метою статті є визначення основних проблемних точок післядипломної 
педагогічної освіти, які потребують подальшого наукового супроводу. 

Основними підходами до освіти дорослих є традиційні, запозичені з педагогіки середньої та вищої 
школи. Пріоритетними завданнями цієї специфічної ланки освіти залишаються надання фахівцям певної 
суми знань та формування вмінь і навичок у межах кваліфікаційних характеристик, вимог до фаху, 
різних професійних стандартів тощо. 
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Навчальні плани та програми складаються на основі узагальнених суспільних потреб, не виходячи з 
потреб конкретної особистості. Розвиток загальної культури фахівця, його суб'єктивної сфери і 
стимулювання притаманних людині прагнень до самоактуалізації та самоздійснення відсуваються, 
принаймні, на другий або й третій план. 

У процесі навчання фахівець є пасивним об'єктом, його навчання повністю перебуває в руках 
компетентних викладачів. Результативність навчання визначають ступенем оволодіння певним обсягом 
знань та наявністю певних умінь і навичок, які в подальшій практичній діяльності, може статися, не 
знадобляться і залишаться, так би мовити, не затребуваним скарбом. Серйозною вадою традиційних 
підходів до післядипломної освіти є нехтування особливостями освіти дорослих, зокрема такою особ-
ливістю, що для дорослої людини процес навчання перестає бути провідною діяльністю, на відміну від 
учня або студента. 

У США встановлена спецiальна одиниця старiння знань спецiалiста – "перiод напiврозпаду 
компетентностi", що означає перiод часу, протягом якого компетентнiсть спецiалiста з моменту 
закiнчення ним навчального закладу знижується на 50%. У 1990 роцi цей перiод складав у США 4-5 
рокiв. 
Андрагогіка (вiд грец. aner andros – "зрiлий муж" та ago – "веду") – галузь педагогiки, що вивчає 

питання освiти дорослих.  
Становлення андрагогiки пов'язано з науково-технiчною революцiєю та новими вимогами до 

робiтника, прогресом науки, швидким накопиченням нових знань i старiнням уже iснуючих, змiною 
технологiй, сучасною органiзацiєю виробництва.  

На початку 50-х років освіта дорослих розглядалася як неодмінне доповнення до традиційної освіти, а 
з середини 60-х — як самостійна галузь освітньої практики. 50-70-ті роки слід вважати періодом 
становлення нової науки про людину, тобто науки гуманітарної — андрагогіки. 

Дальшого розвитку андрагогічна ідея набула у 80—90-ті роки в працях М. Ноулза, Р. Хавігерста, 
Ф. Пьоггелера, Е. Хофмана, Л.Туроса, А. Нокса, П. Джарвіса, Р. Сміта та ін. М. Ноулз підкреслював, що 
для дорослої людини важливе відчуття власної участі в будь-якому рішенні стосовно неї, а не пасивне 
сприйняття рішення інших. Звідси необхідність здійснювати освітній процес з урахуванням 
індивідуальних особливостей і запитів осіб, які навчаються. Проте далеко не кожний фахівець 
усвідомлює свої реальні освітні потреби. Готовність і здатність до саморозвитку слід актуалізувати у 
процесі навчання шляхом використання ефективних моделей навчання, залученням фахівців до 
планування власної кар'єри, до оцінювання розриву між наявним і бажаним освітнім рівнем. 

У сучаснiй росiйськiй науцi цiєю проблемою активно займається С.I. Змєєв. Н. Протасова та 
С. Болтівець заклали основи вітчизняної андрагогіки [1] . 

Як показала практика, андрагогіка, безсумнівно, має велике значення для психолого-педагогічних 
наук. Її утвердження на сучасному етапі розвитку освіти цілком закономірне, і свідчення тому – 
бурхливий розвиток цієї нової галузі педагогічних наук та широке застосування й активна розробка 
андрагогічної ідеї, підходів у багатьох європейських та американських педагогічних школах. 

Система безперервної освіти не може існувати, відкинувши практику традиційної системи освіти. У 
той час як традиційна система освіти у тому вигляді, у якому вона існує зараз, не  відповідає потребам 
сучасності й гальмує розвиток потенційних можливостей людини. Тому ми можемо говорити про 
необхідність реформування освіти, яка полягає в переході до системи безперервної освіти, що включає в 
себе традиційну систему освіти, яка використовує її досвід, при збереженні пріоритету цінності 
новоутворення порівняно з цінностями простого нагромадження й відтворення знань. Таким чином, 
традиційна система освіти буде виконувати функцію своєрідного солітону –  структурно стійкої одиниці 
системи безперервної освіти, що вбирає в себе нові знання, не змінюючи при цьому характеру раніше 
накопиченої інформації. Система безперервної освіти на рівні створення нової порції знання буде 
виконувати функцію фантома, тобто моделювання, конструювання образів майбутнього знання 
(варіантів інтерпретації знання). Взаємодія, комунікація, співробітництво системи безперервної  й 
традиційної системи освіти здійснюється за допомогою властивостей індивідуальної й соціальної пам'яті, 
тобто здатності довгостроково зберігати інформацію й багаторазово вводити її у сферу свідомості й 
поведінки, формуючи таким чином новоутворення. Результатом такої взаємодії традиційної системи 
освіти й системи безперервної освіти служить: 

1)  на рівні людини – формування індивідуальної дослідницької ментальності; 
2) на рівні педагогічної системи – формування методів і способів моделювання й мотивування 

дослідницьких навичок й умінь в учня й педагога; 
3) на рівні освітньої системи – формування дружньої інфраструктури для розвитку й саморозвитку 

дослідницьких навичок і розробок; 
4) на рівні соціуму в цілому – формування  системи безперервної освіти як основної соціальної 

цінності й засоби актуалізації соціальних й індивідуальних потреб і можливостей через дослідницьку 
діяльність [2]. 
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Наукове забезпечення післядипломної педагогічної освіти передбачає розробку адекватної 
сьогоденню філософії освіти, адаптацію психолого-педагогічного забезпечення освітньої діяльності до 
реалій сучасного законодавства, розробку технологій дистанційного навчання та використання ІКТ у 
навчанні дорослих, формування у вчителів відповідних компетентностей. 

Щодо філософії освіти, то постмодерна дійсність та інтеграційні освітні процеси вимагають від 
сучасного вчителя вміння самоорганізуватися, самовдосконалюватися та самореалізовуватися за умов 
динамічної зміни "зовнішнього" для особи середовища. Саме на таких принципах побудована програма 
корпорації "Intel" "Навчання заради майбутнього", яку впроваджують тисячі вчителів-предметників в 
Україні, на таких принципах організовано дистанційне навчання у закладах післядипломної педагогічної 
освіти, на таких принципах працюють в Україні недержавні організації вчителів ("Нова доба", "Вчителі 
за демократію та партнерство" та ін.). Але в цілому система вітчизняної післядипломної педагогічної 
освіти досі переважно використовує традиційний підхід у процесі підвищення кваліфікації вчителів – 
передачу суми професійних знань і формування відповідних їм умінь і навичок.  

За словами О. Овчарук, реформування освіти в Україні є частиною процесів оновлення освітніх 
систем, що відбуваються останні двадцять років у європейських країнах і пов’язані з визнанням 
значимості знань як рушія суспільного добробуту та прогресу. Ці зміни стосуються створення нових 
освітніх стандартів, оновлення та перегляду навчальних програм, змісту навчально-дидактичних 
матеріалів, підручників, форм і методів навчання. Цілеспрямоване набуття молоддю знань, умінь і 
навичок, їх трансформація в компетентності сприяє особистісному культурному розвитку, розвитку 
технологій, здатності швидко реагувати на запити часу. Європейські країни сьогодні розпочали 
ґрунтовну дискусію навколо того, яким повинен бути сучасний педагог, як озброїти людину необхідними 
вміннями та знаннями для забезпечення її гармонійної взаємодії з технологічним суспільством, що 
швидко розвивається [3: 13] . 

Ось чому проблема педагогічного забезпечення самоорганізації вчителя та його професійного 
самовдосконалення, зважаючи на євроінтеграційні процеси в освіті, постає основною у процесі 
організації навчання в інституті післядипломної педагогічної освіти. 

Необхідність адаптації психолого-педагогічних наук до правових реалій сьогодення доведемо на 
одному прикладі. Нові Цивільний, Господарський та Сімейний кодекси визначають юридичні підстави 
"дорослості" людини у формі юридичної дієздатності. Повна цивільна дієздатність особи починається з 
моменту повноліття (18 років); з моменту реєстрації шлюбу (жінки у вийняткових випадках – з 14 років); 
також з факту народження дитини чи  з факту визнання батьківства, які настають до часу повноліття; з 
моменту вступу особи у трудові правовідносини (з 16 років), з моменту реєстрації особи приватним 
підприємцем (з 16 років). Тобто у 12-річній школі у старших класах можуть навчатися юридично дорослі 
люди, виховний вплив на поведінку яких засобами "дитячого" психолого-педагогічного інструментарію 
абсолютно неефективний. Саме тут шкільна психолого-педагогічна наука не встигає за викликами часу. 

Щодо наукового забезпечення дистанційного навчання освіти дорослих та ефективного впровадження 
ІКТ у навчальний процес закладів післядипломної освіти, то актуальність зазначених проблем усім 
зрозуміла і неодноразово озвучувалася на науково-практичних конференціях різних рівнів та науково-
практичних семінарах. 

Сучасна педагогічна наука від традиційних знань, умінь і навичок поступово переходить до 
компетентнісного підходу в освіті.  

Одним із найважливіших теоретичних узагальнень дискусії щодо поняття ключових компетентностей 
стало визначення представниками (ОЕСР) трьох категорій ключових компетентностей як концептуальної 
бази. Ними стали: 

• автономна діяльність; 
• інтерактивне використання засобів; 
• уміння функціонувати в соціально гетерогенних групах. 

Життєві компетентності є також предметом обговорення і в Україні, хоча наразі дискусія навколо 
цього поняття більшою мірою розвивається щодо кола професійних компетентностей як результату 
професійної підготовки, а також компетентностей, яких мають набувати під час навчання в школі діти-
інваліди. 

Поняття "компетентність" у наш час органічно увійшло в педагогічний обіг, і науковці намагаються 
дати визначення освітнім, життєвим та педагогічним компетентностям. Запровадження компетентнісного 
підходу в освіті розвинених країн Європи і США пов'язано у 80-ті роки XX ст. з фіксацією експертами в 
цих країнах факту про спрямованість освіти на переважне засвоєння системи знань, яка була 
традиційною й виправданою ще кілька десятиліть тому. А на час експертизи вона вже не відповідала 
соціальному замовленню, яке вимагало виховання самостійних, ініціативних і відповідальних членів 
суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у розв'язанні соціальних, виробничих та економічних 
завдань. Виявилося, що результати освіти не задовольняють вимоги суспільства, і насамперед 
роботодавців. Зауважено, що більшість випускників навчальних закладів виявляються навченими, але не 
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готовими до реалізації професійних обов'язків, вирішення реальних професійних та життєвих проблем 
[4: 18]. 

На думку О. Пометун, компетентність – це складна інтегрована характеристика особистості, 
під якою розуміють набір знань, вмінь, навичок, ставлень, що дають змогу ефективно провадити 
діяльність або виконувати певні функції, забезпечуючи розв'язання проблем і досягнення певних 
стандартів у галузі професії або виді діяльності [4: 18]. Під поняттям "компетентнісний підхід в 
освіті" дослідниця розуміє спрямованість освітнього процесу на формування й розвиток основних 
базових і предметних компетентностей особистості. Результатом такого процесу повинно бути 
формування загальної компетентності людини, що є сукупністю ключових компетентностей, 
інтегрованою характеристикою особистості [4: 18]. 

Саме тому сучасна педагогічна наука визначає певну систему компетентностей, яких набуває учень, 
опановуючи зміст освіти у навчально-виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу. Ця 
система містить у собі ключові, або надпредметні, компетентності, які формуються під час засвоєння 
змісту всіх предметів і галузей освіти і є найважливішими [3: 19]. Ключова компетентність може бути 
визначена як здатність людини здійснювати складні поліфункціональні, поліпредметні, культуродоцільні 
види діяльності, ефективно розв'язуючи відповідні проблеми. Їх формування є загальним результатом 
засвоєння учнем усього змісту середньої освіти. Друга складова цієї системи – галузеві 
компетентності, які формуються в результаті опанування учнем змісту однієї галузі в усіх класах 
середньої школи. І, нарешті, виділяються предметні компетентності, що набуваються учнем у ході 
вивчення того чи іншого предмета в усіх класах середньої школи [3: 19]. 

Серед ключових компетентностей, які сьогодні визначені як орієнтири для виявлення 
результативності освітнього процесу в Україні, є: навчальна, соціальна, компетентність з 
інформаційних та комунікаційних технологій, економічна (підприємницька), загальнокультурна, 
валеологічно-оздоровча та громадянська [3: 19]. 

Таким чином, зазначені проблеми наукового супроводу післядипломної педагогічної освіти 
потребують активізації досліджень у системі інститутів ППО, педагогічних університетів, академічних 
інституцій. Новий зміст післядипломної освіти дасть змогу адекватно відповідати на виклики сьогодення 
в епоху постмодерну. 
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Арешонков В.Ю. Проблемы научного обеспечения последипломного образования учителей. 

В статье рассматриваются проблемы философского, юридического и педагогического обеспечения 
последипломного образования учителей. 

Areshonkov V.Yu. Problems of  scientific  maintenance of   lifelong education of teachers 

The problem of the necessity of philosophical, pedagogical and law maintenance of  lifelong education of 
teachers is considered by the author.  
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РІВНІ САМООРГАНІЗАЦІЇ В СИСТЕМІ ОСВІТИ 

У статті розглянуто рівні особистісної самоорганізації, самоорганізації педагогічних систем та 
системи освіти в цілому. 

"Що нам потрібно? Нам, тобто всім вимученим шкільною смутою, яка відбувається останні 
десятиліття: батькам, які стурбовані долею дітей, учням, яких навчають чому-небудь і як-небудь, 
вчителям, вимушеним працювати у важких умовах повного розкладу школи. Нам потрібні радикальні 
реформи в освіті, починаючи з початкової школи і закінчуючи університетами та іншими вищими 
навчальними закладами. Потрібно відійти від тих напівзаходів, які рятування школи бачили в 
перенесенні предмета з одного класу в інший, у збільшенні чи в зменшенні кількості годин на вивчення 
предмета, заміні екзаменів тощо. Всі ці палліативи мали якійсь канцелярський характер, 
характеризувалися повною відсутністю творчої оригінальної думки і призвели до повної прострації в 
освітньо-виховній справі" [1: 3]. Ці слова (пер. – наш) написані Г. Зоргенфреєм у 1907 році щодо 
тодішньої російської системи освіти і певною мірі актуальні й сьогодні. Але потрібно задуматися над 
тим, що проблема невідповідності реалій освіти очікуванням від освіти була і є постійною 
характеристикою освітнього процесу. Саме тому наш час потребує не змін у межах системи освіти, а 
потребує зміни парадигмального відношення до освіти як до відкритої динамічної системи, управління 
якою повинно будуватися не на зовнішніх директивних впливах і перманентних "реформах", а на 
синергетичних принципах самоорганізації та управління саморозвитком системи. 

У сучасних суспільствознавчих науках намітилася тенденція до широкого впровадження 
синергетичного підходу у вивченні складних відкритих динамічних систем. Саме такою системою і є 
система вітчизняної освіти з відповідними освітніми підсистемами, які характеризуються відкритістю, 
нелінійністю та динамічністю. 

Система освіти, у свою чергу, є підсистемою соціально-гуманітарної сфери суспільства, причому, 
підсистемою формоутворюючою. Спираючись на висновки фахівців з конституційного права, право на 
освіту складно навіть класифікувати, оскільки воно впевнено належить до блоку і соціальних, і 
культурних, і економічних прав (освіта в постіндустріальному постмодерному суспільстві є основою 
економічного життя і економічних відносин). 

У наш час актуалізувалася необхідність дослідження процесів самоорганізації в освіті, які, на нашу 
думку, можна класифікувати за певними рівнями. Серед них пропонуємо виокремлювати рівень 
особистісної самоорганізації суб’єктів освітнього процесу, рівень самоорганізації освітніх систем та 
рівень самоорганізації системи освіти в цілому. 

Трансформація системи освіти як динамічної системи є не метою, як дехто уявляє, а сталою 
характеристикою цієї системи, яка вимушена адекватно розвиватися разом з суспільством та бути 
готовою до відповідей на виклики сьогодення. 

За висновками Г. Ю. Любарського, який розробив теорію динаміки складної соціальної системи, 
суспільство являє особливу реально існуючу цілісність, що складається з ще більш цілісних 
високоорганізованих елементів, тобто є ієрархічною системою, верхній рівень якої поступається за 
ступенем організації елементам, розташованими поверхами  нижче [2: 41]. Учений з метою аналізу 
складної системи вводить до обігу поняття фундаментальна страта та реалізована страта. Страта – 
група індивідів, що знаходяться на однаковому соціальному рівні (в однаковому становищі) в 
суспільстві. Реалізована освітня страта – це своєрідний гіперобсяг соціуму, який описує реальне місце 
страти в соціальній системі і характеризується певними критеріальними показниками: місцем у певній 
системі, рівнем освіти, політичними уподобаннями, професійною активністю тощо. Всі ці показники 
реальні, тобто вони можуть бути виміряними (реалізована страта, за Г.Ю. Любарським, корелює 
концепту освітня система за А.В. Євтодюк). 

Запропонована Г.Ю. Любарським схема соціальної динаміки, адаптована до освітніх систем, дає 
змогу вибудувати модель функціонування складної системи національної освіти з її підсистемами. 

За висновком А.В. Євтодюк, система освіти в державі є лише одна (макросистема), а освітніх систем, 
як різних креативних варіантів системи освіти, – багато. Але кожна з освітніх систем у системі освіти має 
свою оригінальну основу, інваріантну для освітньої системи, яка і є запорукою її розвитку [3: 3]. 

Освітні системи (як і будь-які соціальні) здатні до самовідновлення, вони адаптивні (здатні знаходити 
такі відповіді на зовнішні і внутрішні проблеми, що збільшують їхні шанси на збереження, 
запам’ятовують ці відповіді і використовують їх у подібних ситуаціях), складаються з елементів, що 
самовідновлюються і перебувають на більш високому рівні організації, ніж система в цілому [2: 42]. 
Освітні системи характеризуються наступними рисами: 
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1. Вони можуть розвиватися, еволюціонувати, і в процесі змін та реагування на зовнішні і 
внутрішні труднощі вони стають все складнішими і адаптивнішими. 

2. Елементи цих систем здатні до еволюції, що не залежить від розвитку системи в цілому 
(індивідуальний розвиток особи не цілком визначається середовищем). 

3. Зазначені системи мають складну внутрішню структуру, що поєднує ієрархічний і сітьовий 
принципи організації. 

4. Частини системи далеко не завжди виводяться з функцій цілого, тобто подібні системи не 
належать до категорії організмених [2: 42]. 

Згідно з визначенням А.В. Євтодюк, освітня система – це системоформуюча підсистема 
національної системи освіти, наділена специфічними функціями; впорядкована, структурна, 
самоорганізована цілісність історично зумовлених і взаємопов’язаних поглядів, переконань, ідеалів, 
національних традицій та практичних дій, об’єднаних спільними мотивами, задачами і цілями, 
спрямованими на навчання й виховання людини задля досягнення нею певного рівня освіченості як 
ступеня становлення особистості [3: 3]. До таких підсистем можна віднести вищу освіту, післядипломну 
освіту тощо. 

З розумінням того, що система освіти є системою динамічною, робимо висновок, що перманентні 
спроби реформаційних змін в освіті – процес закономірний і об’єктивний. Інша проблема: потрібно 
консервувати систему освіти з її подальшим директивним реформуванням чи потрібно створити 
оптимальну управлінську модель для освітніх систем як систем динамічних, що будуть розвиватися та 
видозмінюватися разом із змінами у суспільстві? 

Саме тут виникає потреба у застосуванні синергетичного підходу до аналізу освітніх проблем, 
оскільки він дає змогу моделювати управління складними динамічними освітніми системами, основою 
якого є формування і удосконалення самоорганізації та самоуправління. Стосовно освіти, то 
децентралізація фінансування і управління в цій сфері, зміна статусу загальноосвітніх навчальних 
закладів, з печаток яких у 2004 році зник державний герб, оскільки заклади працюють на територіальну 
громаду і керуються з точки зору інтересів територіальної громади, –  все це підтверджує висновок, що 
ідея децентралізації освіти перестала бути ідеєю і перейшла в реальний вимір. У вітчизняному праві 
існує блок правових норм, які створюють правове поле для впровадження у практику управління 
навчальним закладом громадських інституцій та механізмів (піклувальні ради, ради мікрорайонів, органи 
самоорганізації населення тощо).  

Самоорганізація освітніх систем займає важливе місце у самоорганізаційних освітніх процесах, але 
формування адекватної системи управлінського супроводу процесів у динамічних освітніх системах 
неможливе без відповідної орієнтації на саморозвиток та самоорганізацію особистості суб’єкта 
освітнього процесу (вчителя, учня, викладача, студента та ін.). Будь-які "зовнішні" щодо педагога 
перетворення у контексті синергетичного управління освітньою системою залишаться гарними 
науковоподібними словами, якщо педагог як основна фігура більшості освітніх систем не перейде з 
інформативно-трансляційного "лінійного" виміру діяльності у динамічно-самоорганізований 
"нелінійний". Це стосується як самоорганізації особистості самого педагога, так і сприяння 
самоорганізації учня чи студента. Як тут не згадати слова Григорія Сковороди, який говорив, що вчитель 
–  не вчитель, а тільки помічник природи. Сокола швидко навчиш літати, але не черепаху; клубок сам 
собою покотиться згори – забери тільки камінь з його дороги. Не вчи клубок котитися, а тільки 
допомагай йому [4: 34]. 

Проблеми вчительської самоорганізації та самовдосконалення не нові. Вони гостро дискутувалися, 
наприклад, на початку становлення радянської педагогічної науки. У збірці статей "На путях к 
педагогическому самообразованию" за редакцією М.М. Рубінштейна (1925 р.) дослідники наголошували, 
що потрібно відкинути застарілу точку зору про те, що педагогічний заклад може випустити готових 
досконалих педагогів [5: 7]. Очікування маси вчителів, що їх хтось підготує, що їм дадуть 
фундаментальні правила і настанови, потрібно змінювати протиставленням заклику до самостійної 
роботи, до розуміння, що очікування супроводу – це шанс на майбутні невдачі і розчарування [5: 8]. 

Навчальний заклад, книга, теорія завжди будуть говорити лише про загальний, чи про твердо 
зафіксований факт, який належить певному моменту, а коли підійти до плину життя, то воно вже буде не 
зовсім таким, воно в своїй динаміці піде далі і буде щоразу дивувати новими фактами і формами, яких ні 
одна навчальна програма, якою б детальною вона не була, ніколи врахувати не зможе. Це повинен 
зробити вчитель сам [5: 8]. 

Головне в культурі вчителя – вміння і бажання вчитися і працювати над собою, вміння бачити і 
відчувати питання, проблеми. Культурна людина – це не стільки та, яка "все знає", скільки та, що вміє 
відчувати запити, у кого розкрити інтереси, кого вони зобов’язують до допитливості, пошуків, до 
розвитку себе та інших. Це сутнісна властивість вчителя. Для нього, як і для його учнів, питання може 
бути іноді важливішим, ніж відповідь: відповідь – проста справа, якщо зуміти правильно і чітко 
поставити питання [5: 10]. 
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Питання про нову школу – це питання, перш за все, про нового вчителя: живий учитель і без 
програми та вказівки створить навколо себе життя, хоча б і не ідеальне, а закостенілий педагог умертвить 
найкращу схему і програму. Але нового вчителя створити неможливо. Він може створитися тільки сам і 
за тих умов, що продовжує себе творити сам. Учитель, який заспокоївся на програмі і методі, отримає 
поразку, оскільки потрібна постійна робота над собою, бажання шукати і знаходити самому [5: 11]. 

Для школи потрібен енциклопедист, але не у вигляді особи, нафаршованої інформацією, а 
особистості, здатної розвиватися та надавати собі культурну самодопомогу на основі чіткого знання 
основ, особистості, яка постійно вчиться у самої себе, своїх колег та у великого вчителя – життя. 
Енцеклопедизм, яким рятується вчитель, не може існувати у формі "всезнайства", а існує в умінні в 
необхідному випадку пошукати і знайти самому, "дійти самому" [5: 12]. 

З наведених висловів відомих радянських педагогів і науковців середини 20-х років минулого 
століття видно, що проблема педагогічної самоорганізації та професійного самовдосконалення була і є 
актуальною у всі часи. 

Повторимо, що самоорганізація в системі освіти існує на рівнях особистісної педагогічної 
самоорганізації, особистісної самоорганізації учня (студента), самоорганізації освітніх систем і 
самоорганізації системи освіти в цілому. 

Педагогічна самоорганізація вчителя потребує наукового супроводу в системі післядипломної 
педагогічної освіти та в системі методичного забезпечення педагогічної діяльності. Самоорганізація 
особистості потребує вміння постійно здійснювати вибір. Природу вибору у контексті самоорганізації 
особистості дослідила Т. Титаренко [6]. Вона наголошує, що коли ми говоримо про постмодерністську 
особистість, то маємо на увазі часткову втрату індивідуальної своєрідності, точніше втрату жорсткої 
визначеності, єдиноголосся за рахунок практично безмежної відкритості, поліфонічності, здатності до 
розвитку. Постійні зміни відповідно до мінливого середовища є для такої постмодерністської 
особистості нормою життя, якої ніхто не декларує, навіть не помічає.  

У системах, що мають потенційно нескінченне число ступенів свободи, до яких, безперечно, 
належить особистість з її життєвим світом, завжди відбувається самоорганізація, тобто виділяється 
невелика кількість змінних, параметрів порядку, які визначають динаміку всієї системи загалом. До 
таких параметрів порядку належить передусім досягнення внутрішньої злагоди численних "Я" між 
собою, вибір несуперечливого інтерпретативного комплексу та актуальних варіантів життєздійснення 
[6]. 

Самоорганізація на рівнях освітніх систем і системи освіти в цілому потребує адекватного 
управління. Управління в системах, що самоорганізуються, тобто системах складних, динамічних, 
відкритих, може здійснюватися лише на синергетичних принципах. 

Так, на думку М. Ожевана, корективи, які вносить синергетика в технологію соціального управління, 
є доволі-таки істотними. На відміну від традиційно-кібернетичних, синергетичні способи керування 
складними системами зовсім не ставлять собі за мету, щоб система обов'язково функціонувала наперед 
заданим чином. А тому керівник-синергетик у керованій ним системі вбачатиме не пасивний об'єкт, а 
рівноцінного суб'єкта. Відповідно, він впливатиме на ключові параметри керованої системи більш-менш 
непередбачуваним чином залежно від того, яким є рівень самоорганізації даної системи та наскільки 
охоче вона вступає в діалог з керівником [7]. Тим більше це важливо, коли йдеться про соціосистеми. А 
ще важливіше – стосовно керівництва в сфері державного управління освітою. Багатьох непорозумінь 
вдалося б уникнути без особливих труднощів, якби завжди враховувався і неухильно витримувався 
суб'єкт-суб'єктний принцип, бо протилежний йому принцип суб'єкт-об'єктний є недоречним хоча б тому, 
що неуникно спричиняє грубе маніпулювання в політичній практиці з усіма його небажаними 
небезпечними наслідками [8: 94]. 

На нашу думку, соціосинергетичні підходи в управлінні освітою регіону можуть дати необхідний 
позитивний імпульс для реального становлення громадянського суспільства, самоорганізації населення 
та роботи в умовах децентралізації. Реальна децентралізація державної влади можлива за умов 
організаційної структурованості територіальної громади, ініціативності в роботі органів самоврядування 
та самоорганізації населення, наявних реальних зворотних зв’язків між органами виконавчої влади і 
місцевою громадою. Покращення діяльності органів влади можливе лише за умов існування активно 
працюючих осередків самоврядування і самоорганізації. Тим більше, що вже реально створена і діє 
нормативно-правова база самоорганізації, а саме: закони "Про місцеве самоврядування", "Про органи 
самоорганізації населення", підзаконні акти, що регламентують діяльність шкільних рад, піклувальних 
рад, громадськості мікрорайону та їхній вплив на діяльність навчально-виховного закладу тощо. 

Активна співпраця місцевої державної адміністрації з органами місцевого самоврядування сприяє 
інституалізації територіальної громади, створенню органів самоорганізації населення. Сприяння в межах 
закону діяльності об’єднань громадян, різноманітним фондам, благодійним та релігійним організаціям 
створює ті точки біфуркації, через які соціальну систему регіону можна виводити на певний стійкий 
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атрактор. Обмеженість ресурсів та повноважень місцевого органу виконавчої влади за умов ринкової 
економіки спонукає керівників виробляти саме гетерархічну модель керівництва. 

В. Хіцєнко зауважує, що, порівнюючи штучні та природні соціальні порядки, одразу видно, що 
людина-конструктор намагається створити ієрархічні системи з відносинами жорсткої підпорядкованості 
і монопольною владою центра. Застосування гетерархічних управлінських структур у практиці ми 
сприймаємо як ризиковану розкіш. Але давно відомо з теорії і практики управління, що більш 
ефективними для вирішення складних завдань є децентралізовані структури, що підтримують 
самокоординацію на основі правил, частково регламентуючих діяльність. На нашу думку, поточним 
режимом освітньої системи, що самоорганізується, повинна бути гетерархія, котра створює за 
необхідністю тимчасові ієрархії для вирішення проблем обмеженої складності [9: 30]. 

Отже, не такою вже й важливою є величина, потужність керуючих впливів порівняно з урахуванням 
просторово-часової архітектоніки керованої системи та розподілу в ній тих структур, які в синергетиці 
називаються дивними атракторами і які, образно кажучи, є привабливими віртуальними пунктами щодо 
траєкторій системного саморозвитку. 

Пошук варіантів соціоатракторів, на яких соціосистема освіти зможе функціонувати в оптимальному 
режимі, здатність визначати точки збурення та майстерно впливати на них – саме такі вміння, на нашу 
думку, мають вирізняти керівника нової генерації у сфері управління освітою. 

Таким чином, самоорганізація як іманентна властивість складних динамічних систем характерна 
також для освіти, де вона може бути ранжована та ієрархізована за рівнями особистісним, освітньої 
системи та системи освіти в цілому. Цей підхід методологічно спонукає дослідження проблем 
особистісної педагогічної самоорганізації, в тому числі у системі післядипломної педагогічної освіти, 
дослідження самоорганізації освітніх систем загальної середньої та вищої освіти, дослідження проблем 
національної системи освіти та державного управління нею. 
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Смагин И.И. Уровни самоорганизации в системе образования. 

В статье рассматриваются уровни самоорганизации личностной, самоорганизации педагогических 
систем и  системы образования в целом. 

Smagin I.I. Levels of self-organizing in the education system. 

The levels of personal self-organizing, self-organizing of pedagogical systems and education system as a whole 
are investigated. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ У МАЙБУТНІХ 
УЧИТЕЛІВ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ 

У статті автор аналізує зарубіжні та вітчизняні теорії формування особистості, досліджує проблему 
формування моральних цінностей у майбутніх учителів у вищих педагогічних закладах. 

Одним із пріоритетних завдань вищого навчального закладу має бути виховання молоді на засадах 
формування у студентів моральних рис та цінностей – доброти, уваги, милосердя, толерантності, совісті, 
поваги, правдивості, справедливості, гідності, любові до батьків. Держава, суспільство, освіта повинні 
об’єднати зусилля та цілеспрямовано формувати внутрішній світ, моральну цілісність індивіда у всій 
сукупності моральних цінностей. 

Державна національна програма "Освіта. Україна. ХХІ століття" серед напрямів реформування освіти 
виділяє підготовку нового покоління учителів з високим загальним рівнем як педагогічної, так і 
особистісної культури, які б реалізовували основні принципи перебудови освіти на засадах гуманізації, 
демократизації, індивідуалізації. Адже  мета національного виховання – це "набуття молодим 
поколінням соціального досвіду, успадкування моральних і духовних надбань українського народу, 
досягнення високої культури міжнаціональних взаємин, формування у молоді особистісних рис громадян 
української держави, розвиненої духовності, моральної культури тощо" [1]. 

Як зазначають сучасні вітчизняні учені В.М. Доній, Л.І. Гуслякова, головними моральними 
цінностями української молоді стають цінності "масової людини" з притаманною їй вузькопрагматичною 
світоглядною орієнтацією. Цей процес, на думку вчених, є закономірним для України, яка входить до 
світової спільноти, а тому формує у суспільстві "звичайний для західного суспільства масовий тип 
особистості" [2]. Тому доцільно буде проаналізувати зарубіжні концепції стосовно формування 
моральних цінностей особистості.  

У сучасних умовах освіту розглядають як систему, процес і результат процесу пізнання. У світі існує 
ряд концепцій формування моральних цінностей, серед яких найбільш цікавими для нас є традиційна, 
раціоналістична та феноменологічна концепції. Представниками першої є Ж. Мажо, Л. Кро, Ж. Капель, 
Д. Равич, які суть формування моральних цінностей бачать у способі передачі молодому поколінню 
універсальних елементів культури минулого. Тобто мета освіти полягає у формуванні базових знань, 
умінь, навичок, що дозволяють особистості перейти до самостійного засвоєння знань, умінь, цінностей 
більш високого рангу. Друга концепція передбачає оволодіння знаннями, уміннями і навичками та 
практичне пристосування до суспільних відносин, а також засвоєння таких цінностей, які дозволяють 
молодій людині адаптуватися у суспільстві. (П. Блум, Р. Ганьє, Б. Скіннер). Проблема повернення 
людині її істинної людської сутності, формування  її як вільної особистості є центром уваги сучасних 
гуманістичних концепцій виховання [3]. 

Третя концепція (А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс) вимагає врахування індивідуальних особливостей 
кожного суб’єкта виховання. Освіта в цьому випадку є гуманістичною, вона відображає певною мірою 
природу людини. А. Маслоу, А. Комбс, К. Роджерс виступають за створення умов для самореалізації, 
самовиховання та самоосвіти. Саме остання, феноменологічна концепція, активно впроваджується 
сьогодні в Україні. 

У своїй роботі "Мотивація і особистість" А. Маслоу визначив, що формування моральних цінностей 
особистості полягає в актуалізації нею людської природи, тобто людина повинна бути забезпечена не 
стільки формуванням ззовні, скільки ростом зсередини. Побудова ефективної системи виховання вимагає 
розуміння не тільки зовнішніх проявів особистості, а й внутрішнього її життя. Тому в педагогічній 
практиці необхідно орієнтуватися на "пріоритет внутрішнього життя вихованців". Процес виховання у 
вищому навчальному закладі повинен бути організованим таким чином, щоб можна було здійснювати 
особистісно-зорієнтоване виховання, тобто  наповнювати навчально-виховний процес глибоким 
особистісним змістом, реальним співвіднесенням педагогічної практики з емоційним світом молоді, у 
якому велику роль відіграє "Я-концепція" особистості [4]. 

Однією з найбільш відомих неогуманістичних концепцій виховання особистості є психотерапевтична 
концепція К. Роджерса, що належить до феноменалістичних теорій особистості. Сутність її полягає у 
тлумаченні людини як об´єкта свого індивідуального суб’єктивного світу. "Я-концепція" розглядається 
К. Роджерсом як система самосприйняття. "Я-концепція" виступає як найбільш важлива детермінанта 
реакцій-відповідей на оточення індивіда; разом з нею розвивається потреба у позитивному ставленні з 
боку оточуючих незалежно  від того, чи потреба є природженою чи набутою [5]. 

На думку Т. Адорно, Г. Маркузе, Ортега-і-Гассета, Е. Фромма та ін., у сучасному суспільстві молодь 
все більше відчужується, знеособлюється, втрачає своє "Я", дедалі більше усвідомлює, що її життя 
спрямовується зовнішніми стосовно неї силами, знеособленими соціальними інститутами, як-то: засоби 
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масової інформації, реклама тощо. Саме вони формують смаки молоді, їх потреби, життєві цінності, 
стосунки [3].  

Ефективною та перспективною вважається пізнавально-ціннісна концепція Л. Кольберга. Він  довів, 
що для формування моральних цінностей  індивіда ефективно використати інтелект, моральні судження 
особистості, пов’язані з рівнем інтелекту; натомість розуміння особистістю своїх дій ще не свідчить про 
рівень їх моральної сутності. Практична діяльність Л. Кольберга та його послідовників підтвердила, що 
моральні судження сприяють розвитку їх моральних знань; у них з’являється бажання оцінювання дій 
(не лише своїх власних) з точки зору моральної позиції [6]. 

Таким чином, моральні цінності, які ґрунтуються на високому  рівні моральних суджень, дозволяють 
займати певну позицію у ситуаціях морального вибору. 

Е. Фромм пов’язує виникнення глобальної проблеми людства – кризи моральності – з поширенням 
споживацько-матеріальних цінностей у суспільстві. Він формулює проблему вибору цінностей 
особистості таким чином: "мати" чи "бути"? [7]. 

К.Г. Юнг у розробленій типології характерів домінуючу роль у системі цінностей віддає одній із 
функцій душі: свідомості, почуттям, інтуїції чи відчуттям. За допомогою будь-якої домінуючої функції 
особистість визначає своє ставлення до реальності буття [3]. Переважне прагнення людини до того, щоб 
"мати", або до того, щоб "бути", може носити апріорний, вроджений характер, чи виступати як результат 
свідомої орієнтації особистості в реальному бутті, або як прагнення особистості до реалізації 
внутрішнього сенсу існування. Аналізуючи дослідження К.Г. Юнга, можна зрозуміти, що доля однієї 
людини може бути зумовлена переважно зовнішніми об’єктами його інтересів, а доля іншого – визначена 
логікою його внутрішнього життя. Відповідно до цього людина обирає ту чи іншу систему цінностей. 
Свідома орієнтація особистості на ту чи іншу життєву позицію може визначатися різними факторами. В 
умовах вищого навчального закладу пріоритет належить особистості педагога і системі знань у їх 
аксіологічному аспекті. Під ціннісним змістом знань ми розуміємо суб’єктивну значимість знань для 
особистості, детерміновану рядом причин. Гуманізація освіти зосереджує свою увагу на особистості і як 
основну задачу освіти висуває її розвиток – індивідуальних рис і якостей, інтересів і потреб,  проте 
необхідна система цінностей не виникає у особистості сама по собі, потрібна цілеспрямована діяльність 
щодо її формування. Визначена система цінностей задається суспільством, що прагне через систему 
соціальних інститутів передати людям. Одним із таких соціальних інститутів виступає вищий 
навчальний заклад. 

Сьогодні досить розповсюдженою є так звана жорстка модель формування моральних цінностей, 
будова якої спирається на індивідуальний підхід, проте вона орієнтує на певну абстрактну мету – 
розвиток нормативних якостей особистості. Створюючи таку модель підготовки майбутніх фахівців, 
дослідники беруть до уваги лише розвиток якостей особистості, не враховуючи при цьому особливостей 
професійної спрямованості [8]. 

У вищих навчальних закладах України в центрі уваги постійно перебувають питання поглиблення 
гуманістичного характеру освіти, забезпечення пріоритету моральних цінностей, вільного розвитку 
особистості. Вищий навчальний заклад повинен сприяти розвитку творчих сил молодої людини, 
визнавати право на свободу фізичного і духовного розвитку, поважати особистість, виховувати у дусі 
прав людини. 

Проблема формування моральних цінностей у майбутніх учителів розглядається, тією чи іншою 
мірою, в дослідженнях І.Д. Беха, І.А. Зязюна, Р.П. Скульського, М.І. Шкіля та ін.,  технологіями 
виховання цікавляться Ю.П. Азаров, І.П. Підласий, Т.Я. Василенко, Я.І. Бурлака, технології навчання 
розробляють Н.Ф. Тализіна, Т.О. Ільїна, Н.В. Кузьміна, Л.М. Фрідман та ін., питаннями гуманізації 
професійного становлення вчителя займаються І.Д. Бех, Г.О. Балл, О.П. Кондратюк та ін. 

В.І. Бондар зазначає, що існує певна розгубленість серед педагогів у питанні соціальних та моральних 
орієнтирів виховання, його пріоритетів, що має негативний вплив на молоде покоління. 
В.П. Струманський підтримує думку Б.С. Бондара, який переконаний, що саме питання моральності 
найрельєфніше позначає обриси майбутнього нашої держави [9]. 

А.А. Бойко акцентує увагу на необхідності побудови у вищих навчальних закладах творчої, 
морально-естетичної взаємодії суб’єктів виховання, спрямованої на досягнення формування моральних 
цінностей, зумовлених усією системою суспільних відносин. А.А. Бойко  виділяє співтворчість, 
співробітництво та супідрядність – три рівні виховуючих взаємин (від найвищого до 
найелементарнішого), які б дозволяли формувати моральний світогляд особистості. У цьому плані 
доцільно окреслити загальну характеристику нової педагогічної взаємодії, яку обґрунтувала А.А. Бойко. 
Педагогічна взаємодія суб'єкт-суб'єктна, в основі якої—особистість, її виховання, навчання, 
самовиховання, самоосвіта-організація "саморуху" від нижчих до вищих ступенів розвитку. Взаємодія 
визначає становище викладача та вихованця у навчально-виховному процесі. Таким чином, 
забезпечується нове спрямування у вихованні особистості від майбутнього до теперішнього, суб'єктивно-
конкретне її моделювання. Цим досягається активне самоформування "Я" особистості, почуття обов'язку 
та відповідальності насамперед перед самою собою [10]. 
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Педагогу належить провідна роль у взаємодії, вихованець як центр взаємодії відіграє головну роль у 
виборі вчителем методів, прийомів, форм взаємодії у її корекції й удосконаленні. У взаємодії складається 
все багатство взаємозв'язків школярів з оточуючим середовищем, від чого у кінцевому підсумку 
залежить їх успіх становлення, самоосвіта, самовиховання. Дії та поведінка вчителя, прояви його 
емоційно-вольової сфери мусять бути для вихованців прикладом, моделлю, ідеалом. Нова модель 
педагогічної взаємодії передбачає перехід від розуміння особистості як об'єкта та засобу виховання до 
усвідомлення її як суб'єкта і мети навчально-виховного процесу [10]. 

І.Д. Бех вважає, що процес формування моральних цінностей на ідеях гуманізму тісно пов’язаний з 
проектуванням навчально-виховного процесу. Тому сучасне особистісно-орієнтоване виховання повинно 
створити необхідні умови для всебічної діяльності та творчості молодої людини, забезпечити успішність 
засвоєння моральних норм і цінностей студентів, створити ситуації позитивних емоційних переживань, 
сприятливих для інтелектуального і морального розвитку, створити умови для морального особистісного 
спілкування як специфічної форми людських відносин, які включають у себе смисложиттєві цінності [8]. 

Основною соціальною детермінантою, яка визначає моральні цінності молодої людини, є її 
професіонально-пізнавальна діяльність, яка зможе згодом перерости у власне професійну діяльність, 
пов’язану з моральними пошуками. 

І.Д. Бех зазначає, що "стратегія виховної дії щодо розвитку особистості студента має вибудовуватися 
з основного постулату сучасності: головною справою людства, нормою його життя є вирішення 
моральних проблем" [8]. 

В.О. Білоусова, В.М. Доній, Є.А. Донченко, Н.І. Гуслякова, І.В. Зайцева, І.К. Матюша, О.В. Киричук, 
Т.В. Кушнірьова, Е.О. Помиткін, Р.П. Сеульський та ін. стверджують, що формування мотиваційно-
ціннісної сфери молодої особистості відбувається не лише в умовах жорсткого протистояння гуманних 
та антигуманних цінностей, але й інтенсивної переорієнтації суспільної свідомості молоді з ціннісних 
систем духовного характеру на матеріальні. Так, згідно з дослідженнями Е.О. Помиткіна, "молоді люди 
до 26 років повністю змінюють свою духовно-моральну орієнтацію на прагматичну" [11:128]. 
Окреслена вказаними авторами ситуація призводить до зниження значення моральних цінностей, що 
перешкоджає розповсюдженню останніх [11:8]. 

Сьогодні майбутні вчителі перебувають у надзвичайно складному суспільстві, яке не просто 
забезпечує їх існування. Суспільство розкриває перед молоддю низку різноманітних за своєю 
спрямованістю моральних ситуацій, необхідних для розв’язання кожною особистістю. Постає проблема  
виявити моральні ситуації, які ставить суспільство, і допомогти сучасній молоді виробити єдину життєву 
індивідуальну стратегію щодо їх вирішення. 

Визнання цінності людини виступає основним ядром у терміні гуманізм. Сутність гуманізму полягає 
у прищепленні моральних цінностей. З точки зору педагогіки гуманізм означає людяність, доброту, 
толерантність, риси характеру, які найповніше виявляються у любові і повазі до людей [8]. 

І.А. Зязюн уперше застосував поняття "педагогіка добра", в основу якої   поклав нову парадигму 
виховання, сутність якої полягає у формуванні суб’єкт-суб’єктних відносин, взаємодії вихователя і 
вихованця, формування в останніх системи моральних цінностей. Метою морального виховання в цьому 
випадку виступає самовираження і самореалізація студента як суб’єкта виховання [12]. 

Дослідження, які проводилися у вищих педагогічних закладах Вінниці, Житомирі, Хмельницького, 
Умані, дозволили виявити причини, які гальмують формування моральних якостей та цінностей у 
навчально-виховній діяльності вищих навчальних закладів. Викладачам вищих навчальних закладів 
пропонували дати відповіді на запитання: "Які риси характеру переважають у сучасних студентів?", "Які 
б якості характеру, на вашу думку, повинні переважати у майбутніх учителів?" Результати  свідчать, що 
значна частина викладачів не прагне розвивати такі особистісні цінності, як чесність, людяність, 
правдивість, доброта, відповідальність, толерантність, пояснюючи перевантаженням навчальних програм 
та конкретними завданнями фахових чи загальних дисциплін. Серед факторів, що гальмують розвиток 
моральних цінностей, визначаються: застарілі авторські методи, причому % співвідношення зростає з 
37% у 2000 році та до 38,3% у 2002; психолого-педагогічна непідготовленість викладачів до процесу 
гуманістичного виховання; перевантаження викладачів непрямими обов’язками, відсутність нових 
підручників (8.1% у 2000 році та 10.5% у 2002). Виявилося, що значна кількість студентів педагогічних 
вузів досконало не володіють загальнонауковими вміннями та навичками, не завжди готові вибрати 
найбільш відповідні способи навчально-виховної діяльності у певних ситуаціях і тим самим гальмують 
процес розвитку гуманістичних якостей та цінностей. 

Результати досліджень свідчать про наявність інтересу в майбутніх учителів до системи моральних 
цінностей, до пізнання законів розвитку суспільства, до системи народних традицій, до мистецтва та 
музики через вивчення історії й традицій, творів літератури та мистецтва, видатних постатей 
українського народу. Тим самим активізується різноманітна діяльність студентів, спрямована на 
засвоєння моральних цінностей українського народу.  

Варте уваги соціальне дослідження молодих людей (як осіб, які збираються вступати до вищих 
навчальних закладів, так і студентів), яке показало, що лише 21% респондентів замислюються над 
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питанням про сенс життя, пізнання себе, 17% мають чіткі орієнтири, 19% усвідомлюють мету свого 
життя, тільки 12% цікавляться процесами, які відбуваються у суспільстві. 

Сучасні науковці визначили педагогічні умови формування моральних цінностей. Базою для 
формування моральних цінностей є морально-практична діяльність. Але діяльність здійснює формуючий 
вплив тільки за умови, якщо вона викликає в особистості внутрішню позитивну реакцію (відношення) та 
стимулює її особисту активність до роботи над собою (І.Ф. Харламов). Джерелом моральних відносин є 
діяльність, яка здійснюється заради інших людей. У такій діяльності має місце усвідомлення людини як 
об’єкта поваги, турботи. Моральні  відносини переживаються як суб’єктивно значущі, що сприяє 
формуванню моральних цінностей та якостей особистості. 

Ми вважаємо, що освітня система повинна орієнтуватися на особистість, на створення у навчально-
виховних закладах атмосфери соціальної захищеності і творчої співпраці, система повинна бути 
гуманістичною за своїм характером.  

Аналізуючи виховний процес у вищому навчальному закладі, можна говорити про систему виховної 
роботи. У педагогічних вузах є теоретична основа (сформульовані мета, завдання, пріоритетні види 
діяльності), є традиції, студентські гуртки, об’єднання викладачів і студентів, визначаються проблеми, 
над розв’язанням яких працює викладацький склад, визначена стратегія, проводяться різноманітні 
виховні заходи. Проте варто зазначити, що нечітко визначений підхід до виховання, відсутні концепції 
виховання, переважає авторитарний стиль у спілкуванні викладачів і студентів, втрачається зв’язок з 
випускниками. У більшості випадків проведення заходів є масовим; недостатньо вивчається досвід 
інших інноваційних закладів освіти. 

На нашу думку, у процесі засвоєння знань з морального виховання обов’язковим є привласнення 
студентом моральних норм і особистісне переживання їх з позиції моральних цінностей. Часто засвоєння 
знань зводиться лише до інтерпретації понять чи вимог, розкриття детального змісту, що в той же час 
формує в особистості пристосовницьку позицію щодо певних реальних дій. Тому  формування моральної 
особистості має бути тісно пов’язане з новими процесами розвитку суспільства. Необхідно враховувати 
нові соціально-культурні реалії, які впливають на виховання (не тільки негативні, а й позитивні). 
Врахування складних умов формування моральних цінностей у молодіжному середовищі дасть 
можливість запобігти декларативному характеру прищеплення моральних цінностей серед молоді. 
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НОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ У ТЕКСТІ 

У статті аналізуються фразеологічні одиниці німецької мови з точки зору нормативності та 
варіювання їх інформаційного потенціалу, стилістичного забарвлення і прагматичної направленості. 

Інтерес до вивчення особливостей та закономірностей функціонування фразеологічних одиниць (ФО) 
у відрізках, більших ніж, речення, зумовлений намаганням дослідити певні модифікації структурного і 
семантичного складу ФО, що відбуваються на рівні комунікації. Актуальним у цьому плані виявляється 
аналіз нормативності та допустимих меж варіювання ФО у тексті. 

Метою статті є дослідження впливу контексту та його складових на специфіку актуалізації різних 
аспектів фразеологічного значення. 

Об’єктом аналізу є фразеологічні одиниці німецької мови з точки зору нормативності та варіювання 
їх інформаційного потенціалу, стилістичного забарвлення і прагматичної направленості. 

Про актуальність дослідження свідчить значна кількість наукових праць, присвячених вивченню 
особливостей функціонування ФО у тексті, нормативності та певних меж їх варіювання. Шт. Ельшпас, 
В. Фляйшер, І. Чернишева визначають норму у фразеології як правило або сукупність правил, що 
регулюють процес створення і функціонування ФО [1; 2; 3]. З поняттям норми пов’язане поняття 
варіантності. Варіантність ФО зумовлена можливістю вираження одного значення різними засобами, але 
підпорядкована нормі, яка обмежує відхилення від певного зразка [4: 23]. Т. Шіппан розглядає норму і 
варіантність лексики на трьох рівнях: на рівні мовних одиниць, на рівні тексту і на рівні функціональних 
різновидів мови [5: 112]. Ми вважаємо цей підхід конструктивним при вивченні норми і варіантності 
фразеології. 

На рівні мовних одиниць нормативні ФО є стійкими словесними комплексами одиниць різних 
структурних типів з одиничним зчепленням компонентів, значення яких виникає у результаті повного 
або часткового семантичного перетворення компонентного складу [2: 16]. Однією з основних ознак ФО є 
стійкість, яка включає стійкість уживання ФО, їх структурно-семантичну, морфологічну, синтаксичну 
стійкість, а також стійкість значення і компонентного складу ФО. Проте стійкість на мовному рівні не є 
абсолютною і пов’язана з варіантністю, тому що ФО можуть мати лексичні, морфологічні, синтаксичні 
та інші різновиди, тобто фразеологічні варіанти. Наприклад, лексичні варіанти ФО виникають за рахунок 
варіювання компонентного складу: eine gute (feine) Nase für etwas haben розм. "мати добрий нюх на що-
небудь". Граматичні варіанти створюються шляхом морфологічних і синтаксичних видозмін ФО: blaue 
Jungen (Jungs) розм. "матроси", ein dunkler Punkt (der dunkle Punkt) "пляма, те, що ганьбить кого-небудь". 
Мовні варіанти ФО є загальновживаними, вони фіксуються словниками та становлять кодифіковану 
норму сучасної німецької мови. 

На рівні тексту ФО стають носіями образності, тому що більшість із них мають емоційно-експресивне 
забарвлення, яке є одним із компонентів значення ФО. Під експресивним забарвленням ми розуміємо 
елементи внутрішньої форми ФО, завдяки яким ФО отримує більшу виразність при позначенні речі або 
явища, ніж відповідні за значенням слова чи словосполучення. Наприклад: Er ist dumm. "Він дурний." та 
Er hat Stroh im Kopf. розм. "У нього голова половою набита". Завдяки емоційному забарвленню ФО 
передають у своєму змісті разом із денотативним значенням відтінки почуттів, настрою, ставлення мовця 
щодо предмета висловлювання (позитивні, негативні, іронічно забарвлені відтінки та ін.). Наприклад, 
jmd hat ein gutes Herz "добра, чуйна людина", jmd hat ein kaltes Herz "людина холодна, байдужа". 
Вживання ФО у тексті дозволяє не тільки точніше передати думку, але й виразити різноманітність 
почуттів людини, дати суб’єктивну оцінку об’єктивних подій, зробити текст образним та виразним. 
Намагання автора досягти більшого смислового ефекту, більшої виразності й емоційного впливу на 
читача, викликати у нього різні образні асоціації зумовлює використання засобів і прийомів, які 
посилюють експресивність і емоційність ФО у тексті. 

До найпростіших із таких засобів належать морфологічні перетворення компонентів, зокрема 
вживання прикметника або прислівника у порівняльному або найвищому ступені замість нормативно 
прийнятого звичайного ступеня порівняння: 
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"Und wieder im Dunkeln nimmt sie sich vor, von nun an nett zu sein, und sie stöhnt und barmt, jetzt helfe es 
nicht mehr, ich müsse ihn noch kürzer halten" [6: 77]. 

Розповсюдженим засобом посилення емоційно-експресивного забарвлення у тексті є заміна 
компонента більш виразним синонімом, який точніше передає зміст, наприклад gut im Zeuge sein "жити в 
достатку": 

"Da steht ihr ja herrlich im Zeuge, was mir lieb ist" [7: 84]. 
Експресивність ФО підвищується й у випадку "вклинювання", тобто введення додаткового 

компонента-означення до субстантивного компонента, наприклад jmdm ein Theater machen "учинити 
скандал, зробити сцену": 

"Sie hat die Blumen so aufgefaßt, wie ein vernünftiger Mensch es tun sollte. Anstatt langes Theater zu 
machen, ist sie da" [6: 91]. 

"Sie erwartet, dass ich jetzt ein wildes Theater mache" [6: 97]. 
До синтаксичних засобів підвищення емоційно-експресивного забарвлення ФО слід віднести зміну 

нормативного порядку компонентів у реченні. Вибір порядку слів визначається комунікативним 
членуванням речення, зв’язками усередині понадфразових єдностей, ритмом та іншими факторами. 
Нормативний, нейтральний порядок компонентів дієслівних ФО у реченні диктується загальними 
закономірностями побудови речення у німецькій мові. Ці закономірності позначаються на порядку 
компонентів ФО, зумовлюючи, наприклад, їх дистантне розташування у реченні. Проте особливий 
порядок компонентів ФО, розрив компонентів у реченні стають у певній ситуації експресивно 
значущими та слугують засобом вираження певного емоціонального стану мовця. Так, Akkusativobjekt 
особливо підкреслюється в тому разі, коли він стоїть на першому місті. Ця закономірність стосується і 
ФО [4: 31]. 

Внутрішня напруга, схвильованість передається не тільки через уживання певної ФО (jmdm einen Floh 
ins Ohr setzen "розхвилювати, стривожити кого-небудь"), але й через побудову речення: нейтральний 
порядок компонентів порушується, перше місце займає компонент у знахідному відмінку: 

"Den Floh hat ihm so ein Weib ins Ohr gesetzt" [7: 68]. 
Емоціонально-експресивний ефект висловлювання може посилюватися у тексті насиченням його 

кількома ФО, тобто своєрідними фразеологічними ланцюжками, які створюються за допомогою різних 
мовних засобів: 

1. Повтор ФО: "Ich kenne ihn seit über dreißig Jahren, ich weiß, dass er jeden übers Ohr haut oder 
wenigstens übers Ohr zu hauen versucht. Das gehört einfach zu seinem Lebensstil, ich glaube, er denkt sich 
nicht einmal etwas dabei. Doch ich kalkuliere das ein, wenn ich mit ihm zu tun habe. Es gibt immer noch 
Menschen, die übers Ohr gehauen werden, und andere, die übers Ohr hauen. Die einen bringen es zu etwas, die 
anderen nicht" [8: 118]. 

2. Варійований повтор: "Egon sieht seine Frau verstört an: "Daraus kann man nur doch keinen Strick 
drehen!" Cornelia lächelt: "Wenn ich dichthalte, kann dir freilich niemand einen Strick aus dieser Geschichte 
drehen" [9: 51]. 

3. Синонімічне підхоплення: "Und deswegen falle ich auf die Nase, brichst du dir das ganze Genick" [9: 
69]. Mit etwas auf die Nase fallen "зазнати крах, фіаско, оскандалитися", sich das Genick brechen "скрутити 
собі шию, погубити себе, зазнати крах". При синонімічності одиниць другий фразеологізм відзначається 
більшою інтенсивністю, яка посилюється за рахунок оказіонального компоненту ganz і протиставлення 
семантики слів Nase – Genick. Синонімічні ФО виконують тут роль антитези, протиставляються за 
ступенем інтенсивності дії. 

4. Антонімічні відношення: "Manchmal hast du ja Rosinen im Schädel, Andy, aber hin und wieder auch 
nur ausgedroschenes Stroh! Cornelias leises und ein wenig boshaftes Lachen begleitet diese Auslassung" [9: 
80]. Rosinen im Kopf haben розм. "носитися з планами, марити чимось, високо націлюватися", jmd hat 
Stroh im Kopf розм. "у когось голова половою набита, він дурний як пробка". Протиставлення 
посилюється контамінацією антонімічних ФО й оказіональним компонентом ausgedroschen 
"вимолочений", який підкреслює образ пустоти, мізерності думки. 

Одним із сильних засобів підвищення емоціонально-експресивного забарвлення ФО і тексту в цілому 
є подвійна актуалізація ФО, тобто обігрування прямого і переносного значення ФО або одного з його 
компонентів. Наприклад: 

"Leo Fall konnte bei schlechter Laune sehr bissig werden. Einmal legte ihm ein angehender Komponist sein 
jüngstes Werk zur Beurteilung vor. Stirnrunzelnd sah Fall sich die Noten an und schüttelte den Kopf. Der junge 
Mann gab sich aber nicht geschlagen und versicherte eifrig: "Ich habe noch andere Eisen im Feuer!" "So?" – 
höhnte Fall. "Dann nehmen Sie doch die Eisen heraus und legen diese Kompositionen ins Feuer" [10: 19]. 

У наведеному прикладі актуалізується як значення ФО noch Eisen im Feuer haben "мати інші плани, 
проекти", так і пряме значення слів Eisen та Feuer, що не тільки посилює образність, але й надає виразу 
іронічний відтінок, створює в тексті комічну напругу. Інший приклад: 
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"Sie kommen gar nicht auf den Gedanken, dass ihnen einmal etwas misslingen könnte. Sie kennen keine 
Skrupel und gehen ihren Weg – sie sitzen so fest im Sattel, dass sie sogar noch vorwärts kämen, wenn man ihnen 
das Pferd darunter wegnehmen würde" [7: 122]. 

Одночасне обігравання прямого і переносного значень іменника Sattel реалізується тут за рахунок 
його асоціації зі словом Pferd, що дозволяє досягти більшої експресивності ФО. 

Зміни у структурі ФО при збереженні основного образу призводять до порушення передбачення 
компонентів ФО у мовленні. Передбачення зумовлюється стійким характером структури та 
компонентного складу ФО і означає, що поява у тексті одного компонента або кількох компонентів 
припускає появу наступного компонента або компонентів. Порушення передбачення, відоме у стилістиці 
як "ефект обманутого очікування", створює додатковий  емоціонально-експресивний ефект. Він виникає, 
наприклад, при введенні додаткових компонентів, при заміні постійних компонентів, при контамінації 
ФО: "Ich halte nur meine Augen und Ohren offen" [9: 87]. У цьому прикладі порушена нормативна мовна 
сполучуваність у ФО die Augen offen halten і die Ohren auftun. Але "ефект обманутого очікування" 
дозволяє акцентувати увагу читача на змісті й емоціональній інтонації ФО, посилити її виразність і 
тісніше зв’язати її з конкретною ситуацією. 

Таким чином, експресивність та інформативність ФО може підвищуватися за рахунок модифікації 
ФО. Складна компонентна структура ФО дозволяє застосовувати як граматичні, так і лексичні засоби для 
їх перетворення: варіювання морфологічних форм, компонентні зміни, розширення складу одиниці, 
контамінацію та ін. 

У системі мови експресивні одиниці можуть не мати емоціонального забарвлення, проте у тексті 
емоціональність і експресивність дуже часто взаємодіють, їх посилення відбувається одночасно. Інколи 
модифікації  призводять до зміни емоціонального забарвлення: позитивні оцінки змінюються 
негативними, іронічними. Модифікована ФО стає засобом посилення емоціонального ефекту 
висловлювання або засобом створення комічної напруги в тексті. У всіх випадках модифікована ФО є 
відступом від тієї мовної кодифікованої норми, яка закріплена загальним уживанням і зафіксована у 
словниках. Що ж можна вважати нормою реалізації ФО у тексті? 

Очевидно, перш за все нормою є саме вживання ФО у художньому тексті незалежно від їх 
приналежності до нейтрально-нормативних або стилістично забарвлених одиниць. Несуттєвою є і 
кількість ФО на якусь умовну одиницю тексту, тут важлива їх відповідність. На думку Х. Бургера, 
нормативною є узуальна актуалізація ФО, тобто використання без зміни їх форми і словникового 
значення [4: 80]. Складнішою виявляється оказіональна актуалізація ФО, яка зв’язана зі змінами їх 
формального і семантичного характеру, тобто з відхиленнями від мовної норми. Слід зазначити, що ці 
порушення норми мають системний характер. Їх системний характер проявляється в тому, що вони 
певним чином дублюють типи варіантів ФО на рівні мовних одиниць, наприклад, морфологічні і 
лексичні варіанти, хоча між відповідними варіантами і варіантами на рівні мовних одиниць існує суттєва 
відмінність. Так, лексичні варіанти на рівні мовних одиниць чітко фіксовані, у той час як на рівні тексту 
заміна компонентів досить вільна і диктується не тільки і не стільки системними зв’язками компонентів, 
скільки контекстом, у якому реалізується ФО. Наприклад, у романі Г. Гессе "Der Steppenwolf" у ФО auf 
großem Fuß leben "жити з розмахом" groß замінюється на klein: "Er lebt ja auf kleinem Fuße" [11: 56]. 
Антонімічна заміна компонентів призводить до утворення оказіонального варіанту ФО із протилежним 
значенням "жити скупо". 

Аналізуючи поняття лексичної норми на рівні мовних одиниць і на рівні тексту, Х. Бургер, Р. Келлер 
відзначають суттєву відмінність між ними: на рівні тексту поняття норми охоплює не характеристику 
слова або іншої мовної одиниці, а принципи відбору і організації слів та інших мовних одиниць у тексті 
[4; 12]. Усі відхилення від мовної норми вважаються засобом стилістичного різноманіття мовлення, 
тобто стають нормою. Об’єднання "нормативних" і "ненормативних" мовних одиниць виступає таким 
чином варіантом норми на рівні художнього тексту. На нашу думку, таке визначення норми на рівні 
художнього тексту є цілком доречним і у фразеології. Випадки оказіональної модифікації ФО, зумовлені 
текстом, стилістичними і комунікативними завданнями, які мають системний характер, можна 
розглядати не як порушення норми, а як варіанти норми на рівні тексту. Це стосується, наприклад, 
морфологічних змін ФО, заміни компонентів, уклинювання, контамінації і подвійної актуалізації. 
Навмисно перетворені ФО виступають мовленнєвими виразними засобами, наприклад, засобами гумору, 
сатири, іронії. 

Якщо виходити із визначення норми як правил, які регулюють процес створення і функціонування 
ФО, то слід визнати наявність правил, що дозволяють зміну ФО під впливом тексту з певними 
стилістичними і комунікативними цілями. Норма не абсолютна, мінлива, і це відображається у тексті. 
Межі нормативності, допустимі межі варіювання ФО у тексті вимагають подальшого дослідження. 

У цій статті поставлене питання щодо норм реалізації ФО у тексті і зроблена спроба обгрунтувати 
необхідність нового підходу до норми і варіантності у фразеології. Матеріал дослідження дозволяє 
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зробити висновок, що варіантність ФО у тексті відображає певні тенденції у фразеології, що зміни ФО у 
тексті мають системний характер і дозволяють аналізувати варіантність норми на рівні тексту. 
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Соколовская С.Ф. Нормы реализации фразеологических единиц в тексте. 

В статье анализируются фразеологические единицы немецкого языка с точки зрения нормативности и 
варьирования их информационного потенциала, стилистической окраски и прагматической 

направленности. 

Sokolovska S.F. Norms of realization of phraseological units in the text. 

The article deals with phraseological units of the German language being analysed from the point of normative 
regulation and modification of their information potential, their stylistic and pragmatic components. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАТУС ПЕРФЕКТНИХ ФОРМ У 
РАННЬОНОВОАНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРІОДІ 

У статті розглянуто функціональній статус дієслівних перфектних конструкцій у 
ранньоновоанглійському періоді на матеріалі творів В. Шекспіра та Дж. Баньяна. 

Граматична категорія перфекта, яка є предметом дослідження, властива всім германським мовам, але 
протягом століть ця категорія зазнала найбільших змін саме в англійській мові. Сучасна лінгвістика 
розглядає перфект як особливу категорію дієслова, що означає дію, важливу для моменту мовлення, 
підкреслюючи таким чином актуальність останньої для співрозмовника. Головним є те, що 
співрозмовник усвідомлює значущість та необхідність дії для самого себе, незалежно від часу, коли дія 
відбувалася [1]. 

У сучасній англійській мові перфект утворюється при безпосередньому комбінуванні допоміжного 
дієслова to have (що втратило своє лексичне значення) та дієприкметника II (Participle II) [2]. Метою 
нашого дослідження є вивчення функціонального статусу перфектних форм у ранньоновоанглійському 
періоді. 

Ранньоновоанглійський період (кін. ХVI – поч. XVII століття) характеризується наявністю двох 
перфектних конструкцій – це допоміжні дієслова to be або to have у поєднанні з дієприкметником II 
(Participle II) [3]. Конструкція to be+Participle II мала лімітовану сферу вживання, оскільки вона 
зустрічалася лише з дієприкметниками ІІ від дієслів руху, а конструкція з to have мала широку сферу 
застосування і вживалася з дієприкметниками усіх дієслів, у тому числі й руху [4]. Так, у творах 
Шекспіра "The Two Gentlemen of Verona" та "Twelfth Night" дієприкметники ІІ таких дієслів руху, як: to 
come, to move, to travel і to pass – зустрічаються з допоміжним дієсловом to have. Наприклад: 

 
VAL: This is the gentlemen I told your ladyship/ had come along with me… [5: 84]. 
PRIEST: Since when my watch hath told me, toward my grave, /I have travell’d but two hours [6: 156]. 
 
Тенденцію до зміни акцентів при вживанні дієслів руху з to have і to be чітко видно у творі Джона 

Баньяна "The Pilgrim’s Progress", де такі дієслова руху, як: to go, to run, to come, to pass і to arrive, – 
зустрічаються з обома допоміжними дієсловами. Але залежно від того, з яким допоміжним дієсловом 
вони комбінуються, співрозмовник наголошує або на самому процесі (з to have), або на результаті (з to 
be): 

I have grieved the Spirit, and he is gone; I tempted the devil, and he is come to me [7]. 
There also you shall meet with thousands and ten thousands that have gone before us to that place; none of 
them are hurtful, but loving and holy; every one walking in the sight of God, and standing in his presence 
with acceptance for ever [7]. 

 
Категорія перфекта, виражена сполученнями з to have, на початку XVII століття має досить 

розгалужену формальну структуру, а to be + Participles II досить обмежена у формальному вираженні. 
Вона представлена як теперішніми, так і минулими формами. 

Історично теперішні перфектні форми з to have і to be могли вживатися як у значенні Past Simple, так і 
в значенні сучасного Present Perfect. У творах Дж. Чосера, наприклад, у функціональному діапазоні 
теперішніх перфектних форм превалювало значення сучасного Past Simple, хоча форми зі 
спеціалізованим значенням Present Perfect також мали місце [8]. Наприклад: 

 
Thise ladyes, whan they hir ryme say 
Han taken hire and into chambre gon, 
And strepen hire out of hiic rude array… [9] 
 
Ye han youreselven shewed heer to-day 
So heigh sentence, so holily and weel, 
That I consente and conferme everydeel 
Youre wordes alle and youre opinioun. [9] 
Протягом XV—XVI століть теперішні форми перфекта звужують спектр значення минулого часу. 

Наприкінці XVI століття ширшає спеціалізоване значення сучасного Present Perfect, а кількість форм, що 
мають сучасне значення Present Perfect, майже дорівнює кількості форм, що вживаються у значенні 
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сучасного Past Simple [10]. На початку XVII століття теперішні форми з to have представляють широку 
гаму значень, властивих сучасній формі Present Perfect, а саме: 

1. Представлення дії, яка відбувалася в минулому, але співрозмовник не вказує точного 
часу, коли подія мала місце: 
 
His very genius hath taken the infection of the device, man [6: 176]. 
 
2. Позначення дії, яка відбулася в минулому, але впливає на теперішню ситуацію: 
 
Thou hast met with something, as I perceive, already; for I see the dirt of the Slough of Despond is 
upon thee; but that slough is the beginning of the sorrows that do attend those that go on in that           
way [7]. 
 
3. Акцентуація на події, яка повторювалася декілька разів до моменту мовлення: 
 
This love of theirs myself have often seen/ Haply when they have judg’d me fast asleep /And oftentimes 
have purpos’d to forbid/Sir valentine her company and my court [5]. 
 
4. Вираження дії, що триває з певного моменту в минулому до моменту мовлення: 
Have you long sojourn’d there? [5]. 
 
5. Вживання перфектної конструкції у структурі this/it/that is the first/second/third/only/ 
best/worst time: 
 
I know it very well; it was not the first time that he has met with me [7]. 
’Tis not the first time, I have constrained one to call me knave [6: 66]. 
 
6. Використання перфектної конструкції у структурі this/it is he/smb/smth who/that…: 
 
Then said he with the whip, It is Flatterer, a false apostle, that hath transformed himself into an angel 
of light [7]. 
 
7. Вживання перфектної конструкції в реченні, що містить since, для вираження дії, що 
відбувалася в минулому і тривала до моменту мовлення: 
8.  
I have loved her ever since I saw her, and still I see her beautiful [5: 60]. 

З іншого боку, теперішні перфектні форми зустрічаються ще у значенні минулого неозначеного часу 
(Past Simple), хоча такі приклади нараховують невелику кількість і їх можна вважати явищем 
залишковим. Окрім цього, в значенні Past Simple зустрічаються приклади, коли час дії, що відбулася, не 
зазначений, але йдеться про дію, що відбулася в минулому: 

 
Lord, I have heard that thou art a merciful God, and hast ordained that thy Son Jesus Christ should be 
the Saviour of the world [5]. 
 

Функціональний діапазон теперішніх форм з to be обмежено тільки представленням дії, яка відбулася 
в минулому, без посилання на час, коли вона відбулася: 

 
CLO: Troth, sir, I can yield you none without words, and words are grown so false I am loath to prove 
reason with them [6: 21]. 
 

У Табл. 1 представлено статистичну дистрибуцію граматичних значень теперішніх перфектних форм 
з допоміжними дієсловами to have та to be у творах В. Шекспіра "Twelfth Night" і "The Two Gentlemen of 
Verona" та. Дж. Баньяна "The Pilgrim’s Progress". 
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156 1 9 14 2 1 75 2 8 
 

 
Перфектні форми з допоміжним дієсловом to have у минулому часі мають наступний функціональний 

діапазон: 
1. Вираження дії, яка передує моменту або дії в минулому: 
 
Then Christian and Faithful told him of all things that had happened to them in the way; and how, 
and with what difficulty, they had arrived at that place [5]. 
 
2. Вираження дії, що повторювалася декілька разів до певного моменту в минулому: 
 
Thus, therefore, he went back, carefully looking on this side and on that, all the way as he went, if 
happily he might find his roll, that had been his comfort so many times in his journey [7]. 
 
3. Вираження тривалої дії, що бере початок і завершується до певного моменту в 
минулому: 
 
When Christian had travelled in this disconsolate condition some considerable time, he thought he 
heard the voice of a man, as going before him, saying, Though I walk through the valley of the 
shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me [5]. 
 

Комбінації з to be в минулому виражають дію, яка відбулася до певного моменту в минулому з 
дієсловами руху. Наприклад: 

 
I saw in my dream, that when Obstinate was gone back, Christian and Pliable went talking over the 
plain; and thus they began their discourse [5]. 
 

У Табл. 2 представлено статистичну дистрибуцію граматичних значень минулих перфектних форм з 
допоміжними дієсловами to have та to be у творах В. Шекспіра "Twelfth Night" і "The Two Gentlemen of 
Verona" та.Дж. Баньяна "The Pilgrim’s Progress". 

Таблиця 2 
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82 1 2 2 
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Отже, вивчення функціонального статусу перфектних форм у ранньоновоанглійському періоді дало 
нам можливість зробити висновок про те, що функціональне навантаження перфектних форм з to be в 
зазначений період як у теперішній, так і в минулій формах є досить обмеженим. Це пояснюється тим, що 
це допоміжне дієслово має обмежену сферу комбінування з дієприкметниками II. Структура to 
have+Participle II в теперішній формі представлена всіма значеннями сучасного Present Perfect. Але 
існують приклади, де to have та дієприкметник ІІ мають значення, що властиві Past Simple (про що 
свідчать нечисельні приклади). Це свідчить про те, що такі значення є залишковими явищами. Минулі 
перфектні форми з to have вживаються лише у значенні сучасного Past Perfect, і це свідчить про те, що 
сучасне функціональне навантаження цієї форми остаточно сформувалося раніше відповідної 
теперішньої форми перфекта. 

Перспективами даного дослідження є подальше вивчення категорії перфекта у XVII столітті.  
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Андрушенко О.Ю. Функциональный статус перфектных форм в ранненовоанглийском периоде. 

В статье рассматривается функциональный статус глагольных перфектных конструкций в 
ранненовоанглийском периоде на основе произведений В. Шекспира и Дж. Баньяна. 

Andrushenko O.Yu. The functional status of perfect forms in the Early New English period. 

The article highlights the functional status of perfect constructions in Early New English on the basis of 
W. Shakespeare’s and J. Bunyan’s works.
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ЛЕКСИКО-СИНТАКСИЧНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ 
СЛОТА ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ ЕМОЦІЙНОГО КОНЦЕПТУ СТРАХ 

(НА МАТЕРІАЛІ ТВОРІВ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ) 

У статті розглянуто прототипові шляхи лексичної та синтаксичної  репрезентації слота 
ВЕРБАЛЬНИЙ  СИМПТОМ емоційного концепта СТРАХ  у англомовному соціумі.  

Одним з пріоритетних напрямків лінгвістичних розвідок у рамках когнітивно-дискурсивної 
парадигми є вивчення взаємозв’язку емоційної сфери свідомості людини та мовної системи, яка 
використовується нею у процесі номінативно-комунікативної діяльності. Обраний об’єктом дослідження 
емоційний концепт СТРАХ (ЕК СТРАХ) інкорпорує інформацію про особливості мовленнєвої діяльності 
людини, яка переживає емоцію страху. У цей тип знань необхідним чином включаються мовні знання, 
що фіксують ту частину лексикону, яка залучається мовцем для вираження та опису страху, а також 
знання про характерні для емоційного мовлення синтаксичні структури. Як перші, так і другі 
перебувають у фокусі пильної уваги сучасних лінгвістів [див.: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], що визначає 
актуальність пропонованої статті. Проте, незважаючи на активний інтерес до окресленої теми, до цього 
часу не було проведено детального розгляду лексичних засобів маніфестації основних слотів структури 
ЕК СТРАХ. Новизна та вибір предмета дослідження обумовлюються також відсутністю детального 
аналізу тих стилістико-синтаксичних структур, які використовуються автором під час передачі мовлення 
персонажів, які перебувають у стані страху. З огляду на вищевказане, метою цієї праці є лексико-
стилістичний та концептуальний аналіз репрезентантів слоту ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ 
досліджуваного ЕК, а також виявлення та опис представлених у текстах оповідань прототипових 
синтаксичних структур, що оформлюють мовлення наляканої людини. 

З погляду способу сприйняття та інтерпретації суб’єктом симптомів репрезентації емоцій, зокрема, у 
процесі комунікативної діяльності, усі засоби вираження страху розподіляються на вербальні та 
невербальні компоненти [1: 585]. Найкращим засобом передачі емоційних переживань, які являють 
собою складову частину культури будь-якого народу, є використання її мовних ресурсів. Мовна система 
є сама по собі достатньою для того, щоб  своїми внутрішніми засобами виразити будь-який мисленнєвий 
зміст, включаючи різноманітні фрагменти емоційно-вольової сфери свідомості [4: 7].  

Експлікована номінативними одиницями когнітивна структура слота ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ як 
одного із складників концептуального блоку СИМПТОМ ЕК СТРАХ втілюється у предметно-
акціональному субфреймі [(ДЕЩО 1: частина (орган мовлення) діє ТАК)]. Найпростішим шляхом 
передачі емоційної інформації про переживання персонажем страху є залучення мовних одиниць. 
Лексичні засоби вираження суб’єктивної модальності страху визначаємо як такі, що беруть участь у 
творенні певної емоційної модальності значення висловлювання. Їх семантична структура відтворює 
слоти субфреймів ЗАГРОЗА, СТАН СТРАХУ, СИМПТОМ СТРАХУ, РЕАКЦІЯ. 

У процесі вербальної репрезентації певної форми страху основне навантаження беруть на себе 
нейтральні одиниці, які складають емотивно-асоціативну лексику ЛСП "страх" (номінанти емоцій 
"кластеру страх"): She took a ragged breath. "Jeez, you scared me" (Harrel). Головну роль у формуванні 
семантики таких номінативних одиниць відіграє їх денотативне значення, яке формується навколо семи 
"стан страху", у той же час як конотація у формі негативної оцінності, постійно супроводжуючи 
зазначені лексеми, має неяскраво експлікований характер. 

Для реконструювання інформації вищезазначених субфреймів ЕК СТРАХ активно використовується 
оцінна та емотивно-оцінна лексика різної частиномовної  приналежності периферійних зон відповідних 
ЛСП "страх" (конотативні одиниці, які в експлікованих якостях, властивостях об’єкта номінації, 
пропущених крізь призму ЕК СТРАХ, відбивають емотивно-оцінне ставлення до нього самого 
номінуючого суб’єкта). Так, відтворення зони СИМПТОМ СТРАХУ з інформацією про внутрішні та 
зовнішні реакції організму на страх може відбуватися також із залученням стилістично-зафарбованої 
лексики, наприклад, елементу сленгу: "Tell, me, Mary, have you heard anything yet from that foreign study 
program?" "No, and I’m on pins and needles. You know how I feel about that…" (Harrel). 

У вербальному мовленні героїв твору, охоплених страхом, виявляється також оцінювання впливу 
загрози на суб’єкта-пацієнса, характер якої реконструюється у її якісних (статичних) характеристиках та 
динамічних параметрах (пропозиція [ТАКИЙ ДЕЩО / ДЕХТО: агенс (загроза)]. При цьому вживання 
атрибутів прикметникового ЛСП "страх", які відтворюють якість як активну ознаку "каузуючий страх", 
переводить інформацію у зону слота ДЕХТО: експерієнцер (людина), вказуючи на те, яку саме емоцію 
переживає персонаж: "He was slipping down the icy slope. There was something…horrible in that long, slow 
slide" (Hood).  
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Слот ДЕЩО: контейнер (форма страху) субфрейму СТАН СТРАХУ може уточнюватися вузлом 
ТАКИЙ, маніфестований як нейтральними, так і конотативними прикметниковими та дієслівними 
лексичними одиницями. Так, в оксюморонній конструкції an awful fear фрагмента "I hate them for it, and 
yet all the time deep down in me I have an awful fear that they are right" (Maugham) оцінний атрибут відіграє 
роль інтенсифікатора, розкриваючи ступінь прояву градуальності ознаки страху.  

     У складі англійського лексикону функціонують також засоби, які виражають страх у мовленні 
персонажів у "чистому вигляді" [2: 89]. Такими спеціалізованими засобами маркування емоцій є вигукові 
слова та конструкції, які спрямовані на передачу поточних емоцій безпосередньо у конкретній ситуації 
[1: 647], забезпечуючи ідентифікацію емоції та компактність переданого смислу у мовленні [7: 164]. 
Семантика вигуків відрізняється тим, що сигніфікативним компонентом значення є поняття емоції, а не 
сама емоція, про що свідчить факт їх фіксації в мові та закріплення емотивного значення за певною 
послідовністю фонем [2: 97-99]. При їхньому вживанні наявний сильний фонетичний аспект, оскільки 
семантика вигуків повністю залежить від інтонації [7: 164]. Допоміжним засобом інтонаційного та 
синтаксичного оформлення таких одиниць на письмі активною є графічна система знаків відтворення 
певного емоційного стану, наприклад, три крапки, окличні, питальні знаки тощо [4: 56]. 

У текстах художньої літератури страх виражається двома видами вигуків. Опосередковані однослівні 
інстинктивні вигуки персонажів твору типу oh (o-oh, oooh), ah, whoo, why, wow [2: 33, 42, 201], які 
переживають емоцію страх, є детермінованими біологічною природою людини, зазвичай 
супроводжуються невербальною поведінкою, та, будучи відносно  залежними від контексту, потребують 
свого розміщення у пост- або препозиції до самого речення [7: 164]: "Aah!" he shrieked…he saw it close up 
for the first time, his body failed to obey his mind (Stocks).  

Характерною ознакою прояву страху персонажами в англомовних текстах є використання ними 
прагматичних маркерів типу Oh, dear! My-my! Poor me! Gracious Heavens! Christ! Heavens! Lord think of 
that! What! God bless me! [2: 37, 40, 84]. Співвідношення емотивного та когнітивного аспектів у таких 
висловлюваннях вказують на усвідомлений характер прояву емоцій, що й відрізняє екскламативи від 
інстинктивних вигуків [6: 123]. Такі вигукові конструкції функціонують як самостійні інтонаційно 
оформлені нерозчленовані фрази [2: 6-7], наприклад, "Holy mother of Jesus, save me!" The old lady 
whimpered (Morrow). 

 Окремою групою одиниць, які виражають страх персонажа в зображеній у текстовому фрагменті 
ситуації небезпеки, виступають частки. Специфіка часток полягає у їхній лексико-синтаксичній природі: 
їх лексичний зміст розкривається у його зв’язку із ставленням мовця до дійсності та загального смислу 
висловлювання, синтаксичні рамки якого забезпечують виняткові та єдині умови їх функціонування [7: 
170-171]. У прикладі "He never stops. He never leaves me. He’ll be staring at me until I die!"…As I was 
fumbling to unlock the door to his room, I could hear him screaming inside. "No, don’t – I beg you. Don’t let go. 
No! No! No-ooooooooo!" (Hood) заперечні частки, які контекстуально вказують на страх, разом із 
графічними маркерами, що відбивають переривчастість, різке прискорення та уповільнення темпу 
висловлювання, створюють яскраве нагнітання емоційної напруженості героя. 

Емоційне висловлювання зазнає суттєвих змін і на синтаксичному рівні. Основною синтаксичною 
одиницею передачі інформації про ситуацію та / або суб’єктивного ставлення до неї виступає речення та 
його структурні частини. Синтаксичними засобами вираження суб’єктивної модальності відтак є 
синтаксичні конструкції [7: 143]. Структурні засоби вираження емоційної конотації являють собою 
специфічні, відмінні від інших, мовні моделі. Вживання такої синтаксичної моделі у емоційному 
мовленні являє собою відображення емоції у формальній структурі висловлювання [5: 35].  

Серед усіх інших емоційно-маркованих комунікативних типів речень окличні висловлювання 
займають стійку позицію ефективних вербальних засобів вираження емоцій [6: 117], що є зрозумілим, 
адже це і є основним комунікативним завданням цього типу речення [5: 36]. Їхня специфіка полягає у 
підкріпленні синтаксичних змін лексичним набором емотивів, специфікацією структурно 
синтагматичних ланцюжків, яскравим інтонаційним малюнком, залученням до кодифікації просодики 
графічної семіотики тощо [6: 117].Прототиповими типами структур власне окличних речень, які 
спрямовані на вираження страху в зовнішньому або внутрішньому мовленні персонажа, є  What + N…!: 
What impression of deep awe did it inspire! (King) та How +Verb (adjective): She paled with apprehension, 
feeling that she had finally passed the limits of respectability…in a shocked tone she gasped: "Oh, Denis, how 
could you!" (Cronin). До невласне окличних речень відносять речення трьох основних комунікативних 
типів – питальні, розповідні, спонукальні, які часто стають окличними в певному контексті через те, що 
вони виражають сильний ступінь емоції [5: 36].  

Сильний ступінь будь-якої емоції, зокрема такої емоції, як страх, та її форм, часто реалізується у 
спонукальних, особливо у спонукально-окличних реченнях. Речення імперативно-кон’юнктивної 
семантики, які репрезентують різноманітні бажання [7: 144] як відображення емоційно детермінованого 
волевиявлення особи, імпліцитно відбивають у собі наявну ситуацію небезпеки, стан страху, супутні 
йому дії, а також можливі наслідки зазначених феноменів. Для вираження бажання припинення впливу 
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небезпеки у висловлюваннях персонажів використовуються дієслова у наказовому або умовному 
способі: At that moment I could neither run away nor do as he ordered. My legs were trembling so violently that 
it was impossible to move. "Leave us alone!" I managed to shriek. "Please, leave us alone!" (Savage).  

Страх особи може бути репрезентовано у питальних структурах певного текстового фрагмента, що 
забезпечує неповторну емотивну зарядженість речень такого типу та їхню яскраво оформлену 
прагматичну спрямованість. Функція питальності полягає у вираженні запиту як комунікативної 
настанови речень відповідної модальності [7: 159]. Серед найпоширеніших видів питальних структур, 
спрямованих на вираження індивідом страху, ми виділяємо звичайні питання, мета яких – інформаційний 
запит та питання риторичні. В основі першого типу лежить прагнення отримання від співрозмовника 
деякої інформації про загрозу, власний стан страху та про наступні дії щодо виходу із ситуації небезпеки. 
Наприклад, "It had to be serious or Katie never would have called him, not after all these months. My God, 
what was it?" He broke out in a cold sweat (Freeman). Метою використання риторичного питання постає 
вказівка на емоційний стан мовця, висловлення свого ставлення [7: 157]. Риторичні питання – такі 
комунікативні структури, які належать виключно мовленню, що передбачає адресата. Однак при цьому 
вони не потребують відповіді, а тому, відтворюючи безпорадність та незахищеність людини, її високу 
ситуативну схильність до страху, націлені на створення експресивно-емотивного ефекту: He began to 
scream, a crazy, whooping sound…"Oh, what if it gets out? Oh, Jesus, what if – " (King). 

Спостереження над лінгвістичним матеріалом  виявило той факт, що у контексті функцію вираження 
страху можуть брати на себе речення розповідні,  однак при цьому ступінь емоційної зарядженості стає 
значно меншим: thin streams of blood flowed out of my wrist, as though being sucked up through invisible 
straws. "My God," David whispered [in horror] (O’ Brien). 

Однією з особливостей формальної структури емоційного синтаксису є виявлення ряду емоційних 
конотацій у специфічній комунікативній одиниці, більшій за окреме речення, – надфразній єдності 
(НФЄ) [5: 37; 8: 194]. Відобразити мовними засобами основну думку в одному короткому повідомленні 
важко або недоцільно з комунікативної точки зору, тому її опис неминуче здійснюється за допомогою 
кількох висловлювань, структурно та семантично взаємозалежних та взаємопов’язаних між собою [8: 
195; 7: 178]. При передачі будь-якого емотивного змісту, сприйняття реципієнтом перших елементів 
НФЄ створює емоційне напруження, яке викликається тим, що слухач чекає на продовження 
висловлювання. За Нушикяном Е.А., відмінною рисою висловлювань, які спрямовані на вираження 
страху у мовленні персонажа твору є те, що вони відрізняються високим ступенем синсемантичності, 
тому їх смисл конкретизується лише у складі НФЄ [5: 39].  

Аналіз ілюстративних матеріалів свідчить про те, що у мовленні персонажів, яке відрізняється 
високою емоційною напруженістю внаслідок переживання ними страху, широко використовується 
неповні речення. Елімінування комунікативно незначущих елементів приводить до рематизації 
реалізованих компонентів речення, які виступають для мовців емоційною домінантою. Характерною 
рисою емоційного синтаксису репрезентації емоційного стану страху є еліпсис. Еліптичні конструкції, 
які відбивають переривання висловлювання як результат обмеженого для обміркування та мовного 
вираження думки часу, яскраво виражають внутрішнє напруження суб’єкту [5: 41]. Так, у 
повторювальних еліптичних реченнях приклада, які формувалися персонажами тексту під впливом стану 
страху, не експлікуються головні члени взаємопов’язаного ряду речень: He turned his attention back to the 
road just in time to see something vanish under the T-Bird’s bumper. "A dog," he said. "Tell me it was a dog, 
Vicky." Her face was pallid, cottage-cheese color. "A boy. A little boy." (King). Наведена НФЄ, яка 
підпорядкована авторській меті активації жаху, що переживається персонажами, є насиченою повторами 
еліптичних структур, які інший стилістичний прийом синтаксису – паралелізм [8: 208].  

Серед інших виразних засобів, заснованих на редукції вихідної моделі найчастотнішою є апозіопезис, 
сутність якого розкривається в раптовому перериванні висловлювання під впливом сильного напливу 
емоцій [8: 234], у тому числі й страху. В емотивно-заряджених висловлюваннях такого типу цей стан 
передається за допомогою пунктуаційних маркерів – тире та трьома крапками: "The mangler killed Mark 
Jackson. Oh, god it might get out! It…it…We can’t… we…oh –" He began to scream, a crazy, whooping 
sound… (King). 

Під час аналізу текстових фрагментів виявилося, що існує різноманітність структурно-синтаксичних 
стилістичних засобів, за якими побудовано висловлювання персонажа, охопленого страхом. Такі 
структури  відрізняються підвищеною емотивністю та  використовуються автором навмисно з метою 
створення експресивного ефекту. Розглянемо приклади найбільш уживаних в англомовних текстах 
стилістичних конструкцій такого типу. Саме емоційним напруженням пояснюється поява у мовленні 
великої кількості повторів, основна функція яких полягає в підсиленні емоційного впливу на читача [5: 
42], наприклад, "I’m afraid of going. I won’t go. They’ll make me hide in the dark. I’ll scream and scream and 
scream" (Green). Наведена НФЄ ускладнюється стилістичним прийомом полісиндетону, про що свідчить 
повторювання перед кожним словом речення одного й того ж самого сполучника and. При цьому 
створюється враження уповільнення темпу мовлення, що надає реченню більшої акцентуації.  
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До комунікативних одиниць, які також можуть сигналізувати про переживання героєм твору емоції 
страх, належать також звертання, які спрямовані на уточнення ставлення до нього [7: 165; 5: 42]: 
"TRAIN!". "Aww, shit!" Vern screamed. "Run, you pussy!" I yelled, and thumped him on the back (King,). 

Отже, мовленнєва маніфестація слота ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ субфрейму СИМПТОМ ЕК СТРАХ 
у текстах англомовної літератури проявляється на лексичному рівні, що відбивається у комунікативно 
значущому підборі лексичних одиниць нейтральної та емотивно-оцінної семантики та на рівні 
синтаксичному, що обумовлює специфічну побудову речень, вибір граматичних конструкцій, інтонації 
тощо. Перспективою подальших досліджень є встановлення особливостей продуманої мовленнєвої 
реакції персонажів англомовних текстів, охоплених страхом, які починають "вербально діяти" з метою 
його усунення. 
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Борисов А.А. Лексико-синтаксические средства выражения слота ВЕРБАЛЬНЫЙ СИМПТОМ 
эмоционального концепта СТРАХ (на материале произведений современной англоязычной 

художественной  прозы). 

В статье рассматриваются прототипические пути лексической и синтаксической репрезентации 
слота ВЕРБАЛЬНИЙ СИМПТОМ эмоционального концепта СТРАХ  в англоязычном социуме. 

Borisov O.O. Lexical and syntactical expressive means of the VERBAL SYMPTOM slot of the emotional 
сoncept FEAR (based on the material of the contemporary English belles-lettres). 

The article reveals the basic ways of lexico-syntactical representation of the VERBAL SYMPTOM slot of the 
emotional concept FEAR. 
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МОЖЛИВІ ТИПИ СЛОВНИКІВ ОМОФРАЗ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ 
ВІЙСЬКОВОЇ ЛЕКСИКИ 

У статті розглядаються можливі типи словників омофраз сучасної англомовної військової лексики. 

Одним із проявів рівнойменності мовних одиниць є омофразія (формальна збіжність словосполучень, 
які належать до різних класів: змінних, фразеологічних, термінологічних). Предметом статті є омофрази 
сучасної англомовної військової лексики у аспекті їх лексикографічної розробки. 

Актуальність обраної теми зумовлена широким розповсюдженням феномена омофразії в сучасній 
англійській мові, яке  часто викликає помилки в перекладі текстів різних функціональних стилів. Мета 
роботи – вказати на необхідність створення спеціальних лексикографічних праць, окрім традиційних 
словників омонімів: загальних і галузевих словників омофраз, а також запропонувати їх можливі типи. 

Словники омофраз, як загальні, так і спеціальні (в тому числі словники омофраз англомовної 
військової лексики), слід складати за одним з двох основних принципів – алфавітним та гніздовим. При 
цьому вони можуть бути одномовними (тлумачними) або двомовними (перекладними). 

Стаття словника омофраз, укладеного за гніздовим принципом, включає вокабулу (заголовок 
словникової статті); омофрази в послідовності ЗС (змінне словосполучення), ТС (термінологічне 
словосполучення), ФС (фразеологічне словосполучення); переклад або тлумачення омофраз мовою 
перекладу. 

Єдиною відмінністю словника омофраз англомовної військової лексики від загального словника 
омофраз є зменшений обсяг матеріалу, тому що такі словники мають містити виключно гнізда омофраз, 
одна з яких є одиницею військової лексики, наприклад: 

acid drop (сл.) 1. матрос або старшина, який постійно сперечається чи скаржиться (в мові офіцерів 
флоту). 2. пенсія вдови військовослужбовця :: ЗС крапля кислоти. 

bath tub (сл.) коляска мотоцикла :: ЗС ванна. 
big picture (розм.) загальна фронтова обстановка :: ЗС велика картина, фотографія тощо. 
break barracks (сл.) піти у самовільну відлучку :: ЗС ламати (зносити) казарми/бараки. 
get a packet (сл.) бути застреленим :: ЗС одержувати пакет або пакунок. 
hang out the washing (сл.) подавати сигнали прапорцями :: ЗС вивісити випрану білизну. 
herring bone (сл.) шеврон :: ЗС кістяк оселедця :: ФС візерунок тканини "в ялинку". 
Словники омофраз англомовної військової лексики можуть також бути укладені з елементами 

історизму. Омофрази в такому типі словників групуються за певними періодами виникнення (Англо-
бурська війна, Перша світова війна, Друга світова війна, війна в Кореї, війна у В’єтнамі, конфлікт між 
Великою Британією та Аргентиною з приводу статусу Фольклендських островів тощо). Відповідні 
матеріали знаходимо у літературних та фольклорних джерелах.  

Ось як описує своє знайомство з новим для нього військовим жаргоном часів Англо-бурської війни 
(1900-1902 рр.) невідомий автор-новобранець (у тексті нами підкреслені жаргонні вирази, що вступають 
у відношення омофразії з іншими класами словосполучень): 

When I was quite a young recruit, not very long ago,  
My comrades’ conversation was a talk I didn’t know; 
I really thought to some far-distant country I’d been shipped  
When they said I was a "jowler", and described me as "just nipped"  
If I was "slightly dragged", or with my "praco"  couldn’t cope, 
They said I’d "lost my monnicker" and earned an "extra slope". 
(…) 
I asked them what my food would be. They said: Your food? Oh, that’s 
"Meat", "Jipper", "spuds" and "rooti", with occasional "top-hats".  
They said I’d find coal-hugging quite a lively little job, 
Then they put me "on the timber" and they called me "Junior Swab". 
So a soldier’s life is the life for me, 
And the foe shall ne’er alarm me, 
As I slope my gun in Number One 
What’s called "long swabs" in the Army. 
(…) 
I’ve kept my kit and rifle clean, so’s never to be rushed, 
And I’ve never been "done-tired" and I’ve never once been "pushed". 
No, I’ve never once been "pushed". 
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just nipped щойно призваний на військову службу :: ЗС (сл.)саме заарештований. 
slightly dragged про солдата, що спізнився на ранкове шикування :: ЗС злегка, трохи затягнутий. 
lose one’s monnicker (monaker) одержати догану за незначне порушення статуту :: ЗС (сл.) загубити 

соверен (монету). 
extra slope додаткова муштра із взяттям гвинтівки на плече :: ТС (гірн.) додаткова похила виробка. 
top hats овочі, фрукти у раціоні :: пор. top-hat циліндр. 
(be) on the timber мити, драїти підлогу :: ЗС (стояти, лежати і т.ін.) на балках/колодах. 
long swabs парадна форма :: ЗС довгі швабри. 
be done tired; be pushed спійматися на гарячому, на якомусь порушенні :: ЗС втомитися через когось, 

дістати штовхана. 
Кожен із вказаних вище періодів значно поповнював військову лексику, насамперед сленг. 
Наприклад, у часи Першої світової війни виникли омофрази: 
bag of rations причепливий, уїдливий командир :: ЗС мішок з раціоном, харчами. 
bird cage 1. тимчасовий табір для військовополонених. 2. схованка снайпера :: ЗС пташина клітка. 
bowler hat відставка :: ФС котелок (чоловічий капелюх). 
bread and meat військовий комісаріат :: ЗС хліб і м’ясо. 
butcher’s bill список убитих у бою :: ЗС рахунок м’ясника. 
canteen eggs газова атака :: ЗС яйця з їдальні. 
not to have come back for one’s cap загинути, бути вбитим :: ЗС не прийти, не повернутися за своєю 

шапкою та інші. 
До періоду Другої світової війни належать омофрази [1; 2; 3]: 
angry man фронтовик :: ЗС сердитий чоловік. 
bar of chocolate подяка командира :: ЗС плитка шоколаду. 
cat’s eyes пілот нічного винищувача :: ЗС котячі очі. 
laundry bag парашут :: ЗС мішок з білизною до прання. 
sardine can підводний човен :: ЗС банка/бляшанка сардин. 
Чимало омофраз містять словники військових термінів і сленгу часів війни у В’єтнамі [4; 5; 2; 6; 7]: 
arc light бомбові удари бомбардувальників В-52 :: ТС (фіз.) світло від вольтової дуги. 
banana clip магазин (обойма) для гвинтівки АК-47 :: ЗС кліпс у формі банана. 
big boys артилерія, танки :: ЗС великі хлопці. 
bird dog одномісний літак-розвідник, контролер "чистого неба" :: ТС (мисл.) мисливська собака, 

натасканий на птахів :: ФС 1. нишпорка, шпик, сищик. 2. агент фірми, що підшукує замовлення. 3. той, 
хто переманює спортсмена у свою команду. 4. той, хто відбиває у когось кохану дівчину. 

bouncing Betty протипіхотна плигаюча міна :: ЗС плигаюча Бетті. 
bring smoke вести інтенсивний артилерійський вогонь по позиціях ворога :: ЗС викликати/спричиняти 

дим. 
brown bar лейтенант (на передовій, у польовій формі) :: ЗС коричнева смуга. 
chicken plate куленепробивний нагрудник пілота вертольота :: ЗС 1. блюдо з курятини. 2. куряча 

грудинка. 
comic books, тж. funny books військові карти :: книжки коміксів; кумедні книжки. 
Інвентар омофраз у сучасній англомовній військовій лексиці постійно поповнюється, про що свідчать 

дані словників останніх років. 
Так, у словнику, що має промовисту назву словника сленгу 21-го століття [8], у розділі "Military" 

виявлено 16 омофраз-неологізмів. Серед них: 
субстантивні омофрази моделей A + N, N adjunct + N: 
blue top – прес-реліз Департамента оборони :: ЗС синя верхівка, кришка, синій верх тощо; 
brilliant pebbles – група невеликих за розміром штучних супутників, що можуть діяти спільно, 

знищуючи ворожі міжконтинентальні, балістичні та інші ракети :: ЗС блискучі камінці; 
broken arrow – аварія, викликана необережною поведінкою з ядерною зброєю :: ЗС зламана стріла; 
code word – важлива військова таємниця /=top secret/ :: ЗС кодове слово; 
субстантивні омофрази моделі Ord. N + N: 
first strike – раптова ядерна атака :: ЗС перший удар; 
second strike – відповідь на дії противника, викликані завданим ядерним ударом :: ЗС другий удар; 
дієслівна омофраза моделі V + N: 
burn a copy – зробити фотокопію :: ЗС спалити екземпляр (копію); 
омофраза зі структурою речення: 
balloon goes up – розпочинаються активні бойові дії :: речення з літеральним значенням компонентів – 

повітряна куля злітає. 
У 1996 році вийшов у світ найповніший словник англомовної військової лексики (понад 15.000 

одиниць) [9]. Укладач словника, С.Ф. Томайчик у передмові зазначає широкий спектр лексики, що 
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одержала лексикографічну розробку: крім власне термінів, таких, як F-117 stealth fighter, Directed Energy 
Weapons, AEGIS та ін., словник також містить "…slang, medical terms, military equipment, chemical and 
biological agents, field operating terms, ambush strategies, important military installations, psychological 
ailments, intelligence phrases, and amusing plays-on-words" [9, с. xi]. 

Окрім омофраз, розглянутих нами вище, в цьому словнику знаходимо понад 100 омофраз-неологізмів. 
Найпоширенішими донорами нових омофразних утворень є назви речей, назви живих істот та назви 

людей, а реципієнтами – назви одиниць військової техніки, рідше – людей. Наприклад: 
   а) донори – назви речей: 
   bent sword – синонім broken arrow (див. вище) :: ЗС погнутий меч; 
   crystal ball – екран радара :: ЗС кришталева куля (при ворожінні); 
   dull sword – неочікувана аварія, викликана ядерною зброєю чи її компонентами :: ЗС тупий меч; 
   gold plate – удосконалена платформа для одиниць військової техніки :: ЗС золота пластина; 
   gold watch – 1) військова техніка, яку не завадило б скоротити, хоч вона дуже до вподоби вищому 

начальству; 2) пільги ветеранам :: ЗС золотий годинник; 
   towel rack – антена типу LORAN :: ЗС вішалка для рушників і т. ін. 
   б) донори – назви живих істот: 
   barracks rat – солдат дійсної служби :: ЗС казармений щур; 
   big bird – фоторозвідувальний супутник класу КН-9 :: ЗС великий птах; 
   dog bird – літак-розвідник (вогневих точок противника) :: ТС мисливський собака, натасканий на 

птахів; 
   bumble bee – гелікоптер-розвідник класу ОН-58-А :: ТС джміль; 
   guinea pig – корабель берегової охорони – шукач ворожих мін у заданій акваторії :: ТС морська 

свинка; 
   heavy hog – гелікоптер-штурмовик класу Кобра :: ЗС важкий кабан; 
   house mouse – помічник командира з адміністративних питань (зі складу тих, що проходять 

перепідготовку) :: ТС миша хатня; 
   lightning bug – гелікоптер з прожектором-шукачем ворожих вогневих точок вночі :: ТС світляк і т. 

ін. 
   в) донори – назви людей: 
   Aunt Minnie – аматорська фотографія пейзажу з видом на об’єкт або з зображенням людей, що 

цікавлять розвідку :: ЗС тітка Мінні; 
   eighty niggers and two white men – американська 82-га авіадесантна дивізія :: ЗС вісімдесят негрів і 

двоє білих чоловіків; 
   little guy – противник :: ЗС малий хлопець; 
   Mary Anne – пловучий кран для підняття затонулих суден, літаків, тощо :: власне ім’я Мері Енн; 
   soldier’s wife – комплект для ремонту одягу (видається солдатам) :: ЗС домашня господарка та ін. 
   Серед неологізмів військової лексики є понад 30 акронімів, омонімічних словам, наприклад, CAR, 

HEAT, SEA, SALUTE та ін., а це, як зазначалося вище, може стати причиною виникнення потенційної 
омофразії. 

   Деякі акроніми набувають у військовому сленгу нового значення, "розшифровуються" з почуттям 
гумору, наприклад: 

   AWOL (Absent Without Leave) (самовільна відлучка) → After Women Or Liquor або A Wolf On the 
Loose (тобто "за жінками, за питвом", "вовк на свободі"). 

   SEAL (Sea-Air-Land = Black Berets) → Sleep, Eat, And Live it up ("спи, їж і проживеш"). 
   В армійському сленгу створюються нові жартівливі акроніми: 
   ARMY – Ain’t Ready for the Marines Yet – "ще не готовий служити в морській піхоті" (жартівливе 

тлумачення слова army : маються на увазі інші роди військ). 
   TESTICLES – Team player, Enthusiasm, Stamina, Tenacity, Initiative, Courage, Loyalty, general technical 

Excellence, and a good Sense of humour – тобто якості, які повинен мати рейнджер. 
Словник омофраз англомовної військової лексики, крім основної частини, може включати ряд 

доповнень. На нашу думку, до цих доповнень доцільно віднести: 
1. Омофрази, які за своїм змістом не належать до суто військової тематики, але виникли в 

армійському середовищі, про що свідчать лексикографічні та літературні джерела, наприклад: 
mobile handbag a crocodile. Ex use of crocodile skin in making women’s handbags (Rhodesian Army, 1976) 

[10, с. 1394]. 
church key  bottle opener (the Vietnam War) [6, с. 2]. 
Lot’s wife salt. Ex the Biblical story (Navy, WW I) [10, с. 702]. 
bean eaters  Argentinians (Falkland Is. campaign, 1982) [10, с. 60]. 
2. Омофрази – власні назви (прізвища відомих акторів, персонажів мультфільмів тощо):  
Bob Hope a flying bomb. A pun on the name of the famous American comedian (WW II) [10, с. 107]. 
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Mae West a bulging life-jacket worn by aircrews. (The film actress Mae West was especially notable for her 
buxom bosom) (WW II) [10, с. 713]. 

Mickey Mouse 1. the bomb-dropping mechanism on some types of bomber aircraft is so called because it 
strongly resembles the intricate machinery portrayed by Walt Disney’s Mickey Mouse cartoons (RAF, WW II). 
2. a motor mechanic (Navy, WW II). 3. a small, inshore minesweeper (Navy, WW II) [10, с. 735]. 

3. Омофрази, які виникли завдяки "народній", помилковій етимології (наприклад, перекручені назви 
іноземних міст, військових кораблів тощо): 

bones and hair  Буенос Айрес  
(the) Jam Jug російський крейсер "Жемчуг" (I світова війна).  
(the) Angry Cat французький панцерник "Анрі Катр" (Henri IV) (I світова війна) та ін. 
4. Список акронімів, які потенційно можуть бути омонімічні ядрам омофраз – змінних 

словосполучень, наприклад: 
American AID :: American aid 
(AID – Agency for International Developing). 
new CAP :: new cap 
(CAP – civil action program: US military personnel worked with Vietnamese civilians). 
light CAR :: light car 
(CAR – carbine rifle).  
Як свідчать наведені дані, широке застосування словосполучень-омофраз, головним чином, розмовної 

та просторічної лексики у  найрізноманітніших ситуаціях регулятивної взаємодії у військовому 
середовищі спричиняє доконечну потребу їх лексикографічної систематизації. Практична відсутність 
будь-яких лексикографічних праць у царині омофразних відношень значно обмежує спроможність 
перекладачів забезпечити еквівалентність перекладу, особливо коли контекст не допомагає з достатньою 
чіткістю з’ясувати значення військової омофрази. 

Матеріали запропонованих можливих типів словників військових омофраз можуть бути використані в 
укладанні "Англо-українського словника військової лексики", потреба у якому в світлі сучасної 
української військової доктрини, що передбачає співробітництво з НАТО, не викликає сумніву. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ЗОБРАЖЕННЯ КОНЦЕПТУ ЗЛОЧИНЕЦЬ У СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ 
ХУДОЖНІЙ ТА ПУБЛІЦИСТИЧНІЙ ЛІТЕРАТУРІ 

У статті розкриваються вербальні репрезентації концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ, що дає можливість 
сконструювати та представити його як цілісну структуру, яка  включає в себе якісні, кількісні, 

локально-темпоральні та компаративні характеристики. 

Людина все життя пізнає оточуючий світ, вчиться розрізняти предмети, зіставляти їх один з одним, 
робити узагальнення, вчиться обробляти і запам'ятовувати значну кількість інформації, виражати 
результати своєї пізнавальної діяльності за допомогою мови. Таким чином у людини формуються 
загальні поняття, що потому об'єднуються у систему знань про світ – концептуальну картину світу. Ця 
система складається із концептів різного рівня складності та абстракції, сформованих різними 
способами. Проблеми концептуальної картини світу, концептів, їхніх мовних репрезентантів займають 
одне з провідних місць у сучасній мовознавчій парадигмі [1; 2; 3].  

У сучасному мовознавстві в основі досліджень особистості лежить антропоцентрична парадигма [4: 
207, 212]. Її основу складають принципи вивчення наукових об'єктів з огляду на їх місце у 
життєдіяльності людини [5: 8], згідно з якою концепт ЗЛОЧИНЕЦЬ розглядається як комплексне, 
багатомірне, психологічне (інтроіндивідуальне) і соціологічне (інтеріндивідуальне) утворення [6: 76-90]. 

За визначенням В.І. Даля, злочинець означає "порушник закону, що вчинив злочин, винний перед 
законами у важливому порушенні іх", а "злочин" – сама справа, провина, гріх; беззаконне злодіяння, 
вчинок, який суперечить закону [7: 396]. А.С. Хорнбі у своєму словнику дає наступне визначення  
"criminal" – реrson who commits а crime or crimes; "crime" – offence for which there is severe punishment law, 
serious law breaking [8: 203].   

За основу лінгвістичних досліджень береться "особа", "людина". Кримінологічне вчення про особу 
злочинця виходить з основних положень матеріалістичної філософської концепції людини. Особа як 
цілісне утворення становить соціальну якість людини, яка не дається від народження, а формується у 
процесі діяльності й завжди пов'язана із суспільством, тобто є продуктом соціалізації людини. Разом з 
тим людина є продуктом подвійної детермінації, оскільки її природа біологічна. Отже, природа і сутність 
особи – не тотожні поняття. Людині як суспільній істоті властиві свідомість і самосвідомість. Для того 
щоб бути особою, людина повинна усвідомлювати не тільки навколишню дійсність, а й себе у 
відносинах з цією дійсністю. З іншого боку, зовнішня (інтеріндивідуальна) сутність особи  пов'язана із 
соціальною діяльністю людини. Загалом людина як особа характеризується здебільшого як діючий 
суб'єкт, тобто такий, який живе в суспільстві і взаємодіє з іншими людьми, створює умови для свого 
існування і сам себе. Таким чином, з огляду на викладене особу людини можна визначити як систему 
соціально-психологічних властивостей і якостей, у яких відображені зв'язки та взаємодія людини із 
соціальним середовищем через практичну діяльність [6: 75-76]. 

Як і будь-яка система, особа має структурну будову, яка складається з таких елементів: соціальний 
статус – сукупність ознак, що визначають місце людини в системі суспільних відносин (стать, сімейний 
стан, рівень освіти, належність до певної соціальної групи та ін.); соціальні функції, які виражаються 
через показники реальних проявів особи в основних сферах діяльності (професійно-трудовій, соціально-
культурологічній, соціально-побутовій); морально-психологічні установки, що відбивають ставлення 
людини до її проявів в основних видах діяльності (ставлення до загальногромадських обов'язків, 
державних органів, правопорядку, праці, культурних та інших цінностей) [6: 76-90]. 

Відмінність особи злочинця від особи незлочинця полягає, власне, у факті вчинення злочину. Злочин 
як специфічний різновид діяльності людини дає підстави для міркування, які саме особистісні якості 
людини виявляються в ньому. Ці відмінності фіксуються в особі злочинця на зовнішньому та 
внутрішньому рівнях. На внутрішньому рівні – негативна (антисуспільна) соціальна спрямованість, а на 
зовнішньому – злочинна діяльність [6: 77]. Отже, основна відмінна риса особи злочинця полягає в її 
негативній соціальній спрямованості, носіями якої є властивості особи, що називаються суспільною 
небезпечністю особи злочинця. 

Структура особи злочинця включає наступні компоненти: спонукальна сфера особи (потреби, 
інтереси, мотиви, установки, світогляд, правосвідомість, схильності й звички); соціальні ролі й соціальні 
статуси особи; ступінь суспільної небезпечності особи (інтенсивність і тривалість злочинної діяльності); 
морально-психологічний аспект особи (морально-політичні, світоглядні й моральні риси та властивості: 
погляди, переконання, цілі; психологічні, емоційні, вольові та інтелектуальні особливості; наявність 
психічних аномалій); психофізіологічний аспект особи (стать, вік, стан здоров'я, особливості фізичної 
конституції) [6: 77]. 
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Як стверджує А. Зелінський, не всі особи, які порушили закон, суспільно небезпечні. Про особу 
злочинця, на думку вченого, може йтися тільки стосовно людини, винної у злочинній діяльності, тобто 
такої, що вчинила систему передбачених кримінальним законом умисних цілеспрямованих дій, спря-
мованих на реалізацію загального для них мотиву [9: 32].  

Розглядаючи концепт ЗЛОЧИНЕЦЬ з когнітивної точки зору, ми намагаємося з'ясувати, яка 
структура знання стоїть сьогодні за словом злочинець для простого носія мови і з якою концептуальною 
структурою пов'язано це слово в його свідомості, виявити значення, інтегровані словом, і пояснюючи 
особливості його використання. 

Проводячи концептуальний аналіз образу злочинця, ми переслідуємо різні, але взаємопов'язані цілі. З 
одного боку, уточнюються підстави концептуального аналізу та його відмінності. З другого боку, 
проводиться пошук тих загальних понять, що пояснюють механізм створення концепту  ЗЛОЧИНЕЦЬ і 
зумовлюють його буття як когнітивної структури [10: 372].  

Механізм скоєння злочину через різні типи правопорушень дає уявлення про семантичні мережі, які 
розкривають компоненти природи злочину. Це уможливлює створення фреймової структури, які 
концептуальні за своєю природою. Вони не є частиною тексту, а швидше, частиною знання, яким володіє 
адресант і адресат тексту [11: 65].  

На думку С. А. Жаботинської, мовні значення, а також їх фрагменти, структуруються на основі п'яти 
базових фреймів, що мають свої модифікації і демонструють найзагальніші принципи категоризації і 
організації вербалізованної інформації онтологічного плану про предмети матеріального світу, їх 
властивості і реляції [1: 16-24], а саме: предметно-центричний, таксономічний, позесивний, акціональний 
і компаративний.  

Концепт ЗЛОЧИНЕЦЬ ми спробуємо представити у вигляді трьох із п'яти відносно універсальних 
типів структур запропонованих С. А. Жаботинською, які демонструють загальні закономірності 
організації вербалізованої інформації. У предметно-центричному фреймі ознаки однієї й тієї ж 
предметної сутності реалізуються у таких параметрах: якість, кількість, дія, спосіб, локативність, 
темпоральність, оцінка, представлених у наборі пропозицій, де між предметом та його можливостями 
встановлюється внутрішньо-просторовий зв’язок є/існує. Для моделювання концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ ми 
використовуємо предметно-центричний фрейм в усіченій формі, де активними слотами виступають 
{ТАКИЙ [(ХТОСЬ ІСНУЮЧИЙ) РОБИТЬ ЩОСЬ] ТУТ-ЗАРАЗ}. 

У центрі кожного з досліджуваних джерел інформації (художньої та публіцистичної літератури) 
стоїть злочинець, як особистість, який має певні фізичні й духовні характеристики, людина з її 
почуттями і станами, думками й словами, що діє певним чином в оточуючому її світі. Основне завдання 
статті полягає в становленні мовленнєвих засобів репрезентації концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у текстах різних 
стилів. Розглянемо деякі приклади: 

The alleged gunman (ТАКИЙ), 23-year-old Anthony Arrington Jr. (ХТОСЬ ІСНУЮЧИЙ), fired a 
handgun through the window of his girlfriend’s apartment and drew a swarm of police (РОБИТЬ ЩОСЬ) to 
the 1900 block of 10th Street in West Berkeley  shortly before noon Sunday (ТУТ-ЗАРАЗ) (San Francisco 
Chronicle, Tuesday, August 12, 2003 http://sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/c/a/2003/08/12/BA271779.DTL ). 

Слот ТАКИЙ розкриває фізичні й внутрішні характеристики злочинця. Слот ХТОСЬ називає 
людину, яка порушує закон. Слот РОБИТЬ ЩОСЬ описує дії злочинця, що є складовими контексту 
ситуації. Слот ТУТ-ЗАРАЗ вказує на існування учасника події в певних просторово-часових рамках [1: 
19]. Заповнення цих слотів під час вербалізації концепту злочинець  відбувається за "принципом шпилів" 
О.Г. Почепцова [13: 111]. Таким чином, різностильові  тексти  містять тільки ті номінативні одиниці, які 
згідно з авторською думкою, є найважливішими для опису концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ. Слоти предметно-
центричного фрейму мають наступне заповнення: 1.Слот ХТОСЬ концепту  злочинець заповнюється 
такими лексичними одиницями: 

а) загальні назви: an arsonist, a shop-lifter, a mugger, an offender, a vandal, a burglar, a murderer, a 
kidnapper, a pickpocket, an accomplice, a drug dealer, a spy, a terrorist, an assassin, a hooligan, a stowaway, a 
thief, a hijacker, a forger, a robber, a smuggler, a traitor, a gangster, a killer, a criminal, a convict, a law 
breaker, a baby-batterer, a beast, a carjacker, a narcoterrorist, a ram-raider, a serial killer, a shipjacker, a 
spree killer; 

б) назви за рисами  характеру, зовнішності:  female, male, rude, nervous, average, medium built, well-
biult, plump, skinny, clean-cut, delicate, forceful, regular / irregular, large, small, stern, a loner, a brutal 
vigilante, a loner; 

в) прізвиська: Scorpion, Bandito, Captain, Corrupt, Taran King, Cray Eddie, Ranger Rick, Head Hunter, 
Red Knight, Spy, Orator, Phiber Optik, Acid Phreak [14; 15].  

У процесі створення цілісного образу злочинця важливе місце займає сприйняття людиною 
зовнішності  злочинця як одного із складних та ґрунтовних джерел інформації. Сприйняття зовнішності в 
ситуації безпосереднього спілкування є вихідним моментом формування уявлення однієї людини про 
іншу, визначаючи, в першу чергу, загальне відношення симпатії чи антипатії між суб’єктами. 
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До  зовнішніх ознак людини ми відносимо наступні складники: частини тіла (обличчя, чоло, очі, ніс, 
рот, зуби,  щоки, вуха, підборіддя, волосся, статура / вага, особливі ознаки, борода / вуса), поведінка,  
одяг. Аналіз мовного матеріалу дозволив вивести такі варіанти заповнення слотів. Слот ТАКИЙ 
концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ заповнюється такими лексичними одиницями: а) частини тіла: обличчя: long, 
round, oval, thin, plump, fleshy, puffy, wrinkled, pasty, pimpled, pock-marked, clean-shaven, fair, pale, dark, 
sallow, olive skin; чоло:  high, low, narrow, square, broad; брови: thin, thick, bushy, arched, penciled, shaggy; 
очі:  hollowed, bulging, close-set, deep-set, sunken, wide-apart, crossed-eyed; ніс: prominent, straight, pointed, 
hooked, flat, aquiline, snub-nosed; рот: wide, full, long, thin-lipped, small, huge, red, colorless, painted, cleft 
lip; зуби: even / uneven, sparse, artificial; щоки: plump, hollow, ruddy, stubby; вуха: small, big, jug-eared; 
підборіддя: square, pointed, double, massive, protruding; волосся: curly, wavy, straight, receding (scanty), 
rumpled, shoulder-length, medium-length, short-cut, crew-cut, bobbed, dyed, bald, fair /dark-haired, sandy; 
особливі ознаки: birth marks, freckles, scars, wooden leg, humpback, pot-belly; вага / статура: tall, short, of 
medium height; борода: full, bushy, spade beard, gray-bearded, heavy-bearded;  вуса: thin, thick, tooth brush, 
walrus [16: 75]; б) задля опису характеру злочинця використовуються прикметники, іменники, дієслова 
чи субстантивні словосполучення із атрибутивними відношеннями, де атрибут вказує на рису характеру, 
цілі речення. Номінативні одиниці, що описують моделі поведінки: The two guys were standing close to 
the bar, talking quietly to the owner, a small nervous guy who had backed away until his backside was jammed 
against the cash drawer. His arms were folded tight across his chest, defensively. They showed disbelief and 
panic [15: 10]; they were leaning over, talking fast and persuading hard [15: 11]; He’s brilliant, capable, and 
connects with Brandon in a way neither of his parents can [14: 11]; в) одяг: They were dressed in identical dark 
wool coats [15: 11]; silk ties, suits that didn’t come out of a catalogue [15: 13]. 

У процесі аналізу вербальної інформації слоту РОБИТЬ ЩОСЬ ми дійшли висновку, що злочинець 
як порушник закону не є слабкою істотою. В його діях та вчинках  присутні продуманість, жорстокість, 
чіткість виконання, знання процедур дослідження, агресивність, холодність. Про це свідчить аналіз 
лексичного наповнення слоту РОБИТЬ ЩОСЬ: а) типові дії злочинця: attacks and robs people; оften in 
the street sets fire to property illegally; breaks into houses or other buildings to steal; steals from shops while 
acting as an ordinary customer; kills someone; deliberately causes damage to property; steals things from 
people's pockets in crowded places; gets secret information from another country; buys and sells drugs illegally; 
takes away people by force; and demands money for their return; helps a criminal in a criminal act; uses 
violence for political reasons; causes damage or disturbance; in public places; hides on a ship or plane to get a 
free journey; takes control of a plane by force and makes the pilot change course; murders for political reasons 
or a reward; is someone who steals; makes counterfeit (false) money or signatures; is a member of a criminal 
group; steals money, etc. by force from people or places; marries illegally, being married already; a soldier who 
runs away from the army [16: 37-38]; б) характеристики дій злочинця дають можливість зробити 
висновок, що успіх злочину залежить від чіткості його виконання, умілого складання плану дій, знання 
процедури етапів та засобів майбутнього розслідування: Extreme organization at the crime scene," Lamarr 
said. "Indicative of military precision. A bizarre, coded MO. No clues of any kind left behind. The perpetrator 
was clearly familiar with investigative procedures. Possibly an investigator himself  [15: 25]. 

Часто жертва сама впускає злочинця до приміщення, тому що знає вбивцю і довіряє йому, а він діє 
самостійно і впевнений у безкарності за вчинок: The killer was admitted to the house in both cases by the 
victim. "So the killer was somebody they both knew," Blake said. "Somebody they trusted," Poulton said. "A 
friendly visitor.""Somebody confident enough in his own code to set these injustices right by his own hand. 
Somebody happy to act without the proper authorities getting in the way, you know?" [15: 25]  

Скоєння будь-якого злочину пов’язано з певними просторово-часовими характеристиками – час і 
місце події. Так, фактичний матеріал наповнення слоту ТУТ-ЗАРАЗ свідчить про продуманість вибору 
часу і місця злочину. Злочинець з метою скоєння злочину прагне уникнути ризику і обирає жертву-
одинака/одиначку, який (яка)  живе ізольовано: Crime scenes have all been the victim’s residence. Single –
family housing in all cases, but with varying degrees of isolation  [15: 36]. Для того щоб, заплутати свої сліди 
обирає незвичний час для скоєння злочину: He’s staked them out sufficiently to know they’re alone. It’s 
daylight; somehow he walks right in [15: 37]. У ході скоєння злочину зловмисник не залишає слідів: He 
leaves no evidence," she said. " Absolutely nothing. No fibers, no blood, no saliva, no hair, no prints, no DNA – 
nothing" [15: 37]. 

Стосунки між злочинцем і жертвою можуть бути представленні у вигляді акціонального фрейму. Його 
структура складається з наступних понять: агенс, паціенс, інструмент. Вони об’єднуються 
міжпросторовими вітальними зв’язками, які визначені діями агенса та дієсловами діє чи виконує і 
супроводжуються пропозиціями [17: 154]. У нашому дослідженні слоти акціонального фрейму мають 
наступне наповнення. Предметні сутності наділяються семантичними ролями (агенс, паціенс): ДЕХТО1 
агенс діє на ДЕХТО2 паціенс. Відповідно до схеми ЗЛОЧИНЕЦЬ – ЖЕРТВА репрезентантом слоту 
ДЕХТО1 агенс є злочинець, ДЕХТО2 паціенс є жертва. Слот ДІЄ  розкриває особливості 



І.С. Горобець. Мовні засоби зображення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ у сучасній американській художній та 
публіцистичній літературі 

111 

взаємовідносин між злочинцем та жертвою. Жертва довіряє злочинцеві: Somebody they trusted; somebody 
they knew; well enough to let right in the house, no questions asked, like an old friend or something [15: 25]. 

Слот ДЕХТО1 агенс діє з ЧИМОСЬ інструмент описує знаряддя злочину. Ілюстративний 
матеріал Слот ДЕХТО1 агенс діє з ЧИМОСЬ інструмент вказує на відразливе ставлення злочинця до 
жертви, застосування сили та знарядь злочину: The men were gripping the bats with their left hands 
through their pocket linings [15: 13]. 

Вербалізована репрезентація слоту ДЕХТО1 агенс діє для ЧОГОСЬ ціль вказує на мету та мотиви 
злочину включаючи  кінцевий результат поставленої мети, а саме: очищення суспільства від 
насилля з боку жінок: Maybe somebody outraged by the idea of pesky women ruining good soldiers’ careers 
and then quitting anyway [15: 25]. 

У двох попередніх фреймах відображаються різновиди відносин суміжності: зв’язок між їх 
складовими був обумовлений онтологією предметного світу, де предмети мають певні характеристики 
(предметно-центриський фрейм) та впливають один на одного (акціональний фрейм) [1: 22]. В уяві 
людини такі відносини сприяють появі метонімічних рухів від одного вербалізованого концепту до 
іншого, які відображаються в асоціативному фреймі. Саме за допомогою цього типу фрейму ми 
проілюструємо міжпросторові зв’язки подібності та схожості: ДЕХТО референт є (як) ДЕХТО/ДЕЩО 
корелят – подібність; ДЕХТО референт є (як) ДЕХТО/ДЕЩО корелят – схожість. Таке зближення – 
асоціативний зв’язок, який є присутнім у концептуальній метафорі та  об’єктивованим у метафорі. Отже, 
слот асоціативного фрейму Злочинець референт є (як) ДЕХТО/ДЕЩО корелят має наступне 
заповнення: seems like the answer to a prayer; a monster; the intruder; Mr. Murder [14; 15]. 

На основі аналізу художніх та публіцистичних текстів ми встановили, що опозиція злочинець – 
жертва займає центральне місце в сучасній американській кримінальній хроніці та творах кримінального 
жанру. Феномен людини-злочинця є двоєдиною сутністю, представленою чоловіком або жінкою, 
вивчення якої на наш погляд, є актуальним і залишається поки що вивченою недостатньо. Для 
моделювання концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ ми використовували предметно-центричний, акціональний та 
асоціативний фрейми для зображення стосунків між злочинцем та жертвою. У зовнішності злочинців 
увагу привертають тіло, обличчя, очі та волосся, крім того, рот, губи, груди, шкіра, макіяж, одяг. Аналіз 
вербального втілення концепту ЗЛОЧИНЕЦЬ виявив його суперечливу природу. Про це свідчать 
лексичні одиниці, що описують його духовні характеристики. Проте універсальні злочинці, які завжди 
готові до вчинення будь-якого злочину, є винятком, а не правилом. Унаслідок відмінностей між типами 
злочинної діяльності можна розрізняти осіб певних типів залежно від характеру злочинної діяльності й 
морально-психологічних особливостей правопорушників. 
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Матеріал надійшов до редакції 16.04.2005 р.  

Горобець И.С. Языковые средства изображения концепта ПРЕСТУПНИК в современной 
американской художественной и публицистической литературе. 

В статье раскрываются вербальные репрезентации концепта ПРЕСТУПНИК, что даёт возможность 
сконструировать и представить его как целосную структуру, которая включает в себя качественные, 

количественные, локально-темпоральные и компаративные характеристики.  

Horobets I.S. Language means of the concept CRIMINAL representation in present-day American fiction 
and printed media. 

Verbal representations of the concept CRIMINAL are exposed in the article giving the possibility to design and 
represent it as a whole structure, which consists of qualitative, quantative, comparative, local and temporal 

characteristics. 
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ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У статті розглянуто чинники, які сприяють успішному перебігу комунікації. 

Комунікація – це взаємодія двох або більше співрозмовників, у результаті якої один передає 
інформацію, а інший сприймає її. Невдале продукування або неадекватне сприйняття і помилкове 
розуміння інформації призводить до комунікативних невдач. 

Проблема успішної комунікації є досить актуальною на сьогодні. Актуальність визначається 
спрямованістю сучасних лінгвістичних досліджень на вивчення проблем теорії комунікації. Вона дає 
змогу дослідити проблему виникнення порушень акту комунікації та причин, які до цього призводять. 
Над проблемою успішності комунікації працювали такі вчені, як П. Коен, Б. Грош, М. Рінгл, Б. Брюс, 
Б.А. Гурман, В.Ю. Городецький [1], Г.П. Грайс [2], А.Е. Левицький [3; 4], Л.Л. Славова [5], О.А. Земська 
та інші. Мета дослідження – визначення факторів успішної комунікації. 

Процес комунікації являє собою двосторонній процес: породження мовлення і його сприйняття. Мета 
мовця – передати певне повідомлення, а завдання слухача – адекватно сприйняти інформацію. Кожен 
комунікант – це неповторна мовна особистість. Вона володіє певними видами знань, які необхідні   для 
забезпечення успішного процесу комунікації. Крім того, ця особистість повинна володіти достатнім 
рівнем мовної і мовленнєвої компетенції. Чим менший ступінь сформованості зазначених компетенцій, 
тим більше з’являється передумов для виникнення дисонансу в розумінні. Комунікативний акт – це перш 
за все інтеракція, тобто взаємодія співрозмовників, під час якої вони намагаються досягти не тільки 
мовленнєвої, а й немовленнєвої мети. Для цього мовець використовує весь арсенал вербальних і 
невербальних засобів, враховує не тільки обставини спілкування, а і його емоційно-чуттєву сферу. 

У більшості випадків люди спілкуються для обміну новою інформацією, знаннями, а також 
висловлюють прохання або спонукання один одного до дії. Перед тим, як почати спілкування, 
комунікантам необхідно встановити певний контакт. Від нього залежить не тільки успішність акту 
спілкування, але і його можливість як такого. Саме тому комуніканти надають великого значення 
початковому етапу спілкування, способу встановлення контакту. На цьому етапі ініціатор 
комунікативного акту демонструє соціальну платформу, на якій буде розгортатися мовленнєва взаємодія.  

Різні види привітань, звертань є основою встановлення контакту та демонстрації соціальних відносин, 
у рамках яких відбувається спілкування. 

Характерними рисами ефективної комунікації є спільний предмет спілкування, рівноправність 
позицій усіх учасників комунікації. Будь-яке спілкування – це мовленнєвий вплив на поведінку 
співрозмовника. Людина не говорить у пустоту, а намагається пристосуватися до особистості адресата, 
щоб його зрозуміли, або навпаки, продемонструвати відмінність від нього, свою перевагу. 

Комунікативний акт є сукупністю мовленнєвих актів, які виконуються індивідами назустріч один 
одному, мовленнєвий акт – це висловлювання або сукупність висловлювань, які продукує один мовець з 
урахуванням іншого. Якщо в мовленнєвому акті акцент робиться на дію, то в комунікативному акті – на 
взаємодію адресата та адресанта. 

Наявність структурних компонентів комунікативного акту забезпечує його успішність: 
− Адресант (мовець). 
− Адресат (слухач). 
− Висловлювання. 
− Тема. 
− Інтенція. 
− Мета. 
− Обставини спілкування. 

Комунікативна інтенція визначає і організовує зміст комунікативного акту. Без цього компонента 
спілкування не може існувати: у ньому не було б потреби. Від комунікативних намірів мовця залежить 
мовна структура акту спілкування. З іншого боку, комунікативна інтенція є одним із компонентів 
комунікативної стратегії, яка має психологічну природу та залежить від контексту  комунікації та від 
характеристик її учасників. Тільки завдяки співпраці комунікантів може бути досягнута комунікативна 
мета, яку поставив перед собою мовець на початку комунікативного акту. 

Кожний комунікативний акт протікає лише за певних обставин. Світ обставин ділиться, по-перше, на 
фізичну сферу, що містить у собі різноманітні зовнішні та внутрішні фактори, по-друге, на психо-
соціальну сферу людини, яка включає інтелектуальну, емоційну підсвідому, немовленнєву діяльність 
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комунікантів, а також різні культурні фонди суспільства. Залежно від обставин, спілкування може бути 
офіційним, нейтральним, неофіційним, або науковим, або професійним. 

Комунікативний акт  детермінується різними факторами, які можуть сприяти або заважати успішному 
спілкуванню. Такими факторами можуть бути, наприклад, відстань між комунікантами, їх 
взаємовідносинами, час, відведений на спілкування, наявність чи відсутність гомону. Коли розмова 
відбувається за несприятливих умов, то для досягнення взаєморозуміння необхідне багаторазове 
повторення висловлення.  

Успішна комунікація включає в себе використання комунікантами нормативних мовних знаків у 
ситуації спілкування. Успішність мовлення оцінюється з точки зору відповідності сучасним мовним 
нормам, які співвідносяться тільки з системою мови. Основними ознаками мовної системи вважаються 
взаємопов’язаність та упорядкованість елементів. Крім того, мовлення повинне характеризуватися 
ясністю, чіткістю, стилістичною витриманістю, виразністю, відсутністю інформативно зайвих 
компонентів і т.п. Залежно  від того, які мовленнєві норми порушуються, констатуються мовленнєві 
помилки на різних рівнях мовної системи. Існує декілька причин  виникнення помилок у процесі 
комунікації [6: 182 – 183]: 

1. Погане слухання. Слухання має бути активним. 
2. Неврахування орієнтації на слухача. 
3. Неправильні вербальні сигнали – невербальна комунікація нараховує до 65% того, що передає 

мовець. 
4. Незнання аудиторії – повідомлення має спиратися на інтереси, характеристики та потреби 

конкретної аудиторії. 
5. Неврахування того, що комунікація є двостороннім процесом. Обов’язково треба враховувати, 

що, крім процесу передачі інформації, значну роль відіграє зворотна реакція. 
6. Недотримання елементарних правил ввічливості – агресивного і грубого комунікатора 

сприймають інакше, ніж ввічливого та зацікавленого інтересами аудиторії. 
Мовленнєва поведінка будується на принципі кооперації. Дотримання цього принципу забезпечує 

правильність комунікації, а його порушення призводить до ускладнень або навіть до провалу комунікації 
взагалі. Слід відзначити, що принцип ввічливості та кооперації можуть суперечити один одному. Іноді 
сказати правду і залишитися відвертим виявляється складною справою і часом несумісною.  

Лінгвісти завжди цікавилися питанням: які основні принципи гарантують правильне розуміння 
мовленнєвого повідомлення. Умови успішності комунікації представлені постулатами якості, кількості, 
відношення і способу Г.П. Грайса [2], які мають задовольняти принцип комунікативного 
співробітництва, що розкриває та відображає комунікативну компетенцію людини.  

Постулат кількості передбачає, що повідомляється рівно стільки інформації, скільки потрібно для 
певної мети спілкування і для подальшого успішного продовження розмови.  

 Наприклад: "How much she slip you?" 
    "What?"  
 "How much this old lady slip you to lay off?" 
 "Lay off what?" 
Raymond Chandler "Farewell, My Lovely" (p.36). 
Постулат якості зводиться до того, що комуніканти виходять із презумпції достовірності інформації, 

тобто інформація не повинна бути неправдивою.  
             Наприклад:      Freda:  I suppose it must have arrived by the afternoon post then. What does it 

matter?  
            Gordon: It doesn’t matter at all, Freda darling, except that at Fallows End parcels are 

never delivered by the afternoon post.  
             Freda: Yes, they are. 
            Gordon: No … you took it to Martin yourself. You did, didn’t you?  
            Freda: Well if you must know – I did ... 
              Robert: … But why have you never said anything about it?  
     
                                         J. B. Priestley "Dangerous Corner" (p. 19).  
Постулат релевантності інформації передбачає важливість повідомлення  відповідно до певних умов 

спілкування.  
Постулат манери мовлення передбачає ясність, логічність, послідовність та виразність мовлення. 
  Наприклад: ‘Where yer bin, uncle George?’ 
 ‘To t’ football match’ 
 ‘What for?’ he asked thinking… 
 ‘Don’t ask questions,’ George told him….. 

Allan Sillitoe ’’Key to the Door’’ (p.94). 
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Існують також принципи, які уточнюють постулат кооперації – ввічливість і тактовність звертання, 
які враховують, що будь-яке спілкування проходить у рамках соціально прийнятої поведінки, тобто 
адресоване висловлювання оформлюється етикетною рамкою, оскільки мовою забороняється наносити 
своєму співрозмовнику шкоду, якщо стоїть мета досягти комунікативної узгодженості. 

Для організації ефективного мовлення слід мати на увазі також наступні вимоги: 
− мовлення повинно відповідати інтересам аудиторії – необхідно враховувати вік, 

професію, освіту адресантів; 
− мовлення має бути конкретним; 
− процес мовлення передбачає конкретну реакцію – мовлення, яке нікому не потрібне, не 

виконує своєї функції; 
− мовлення повинно мати мету – завдання мовлення переконувати, інформувати; 
− мовлення має відповідати вимогам свого часу. 

Отже, успішна комунікація – це дотримання певних мовних норм. Умови успішної комунікації 
сформульовані в постулатах Г. П. Грайса [2], які, проте, нерідко ігноруються в реальному спілкуванні. 
Мовці часто бувають багатослівними та неінформативними. Крім того, вони можуть говорити зайве, не 
завжди висловлюються ясно і нерідко говорять одне, маючи на увазі інше. Перспективи роботи 
вбачаються в дослідженні невербальних елементів комунікації, які впливають на успішну інтеракцію. 
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ЕМОТИВНІ ВИСЛОВЛЕННЯ ЯК СКЛАДНИКИ АФІЛЯТИВНОГО ДІАЛОГІЧНОГО 
ДИСКУРСУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АМЕРИКАНСЬКОЇ ДРАМИ) 

Стаття присвячена аналізу прагматичних та структурних особливостей емотивних висловлень як 
складників афілятивного діалогічного дискурсу. 

Оптимізація та гармонізація процесу спілкування, а також мінімізація комунікативних невдач є  
одним із актуальних завдань сучасної комунікативної лінгвістики. Всебічне вивчення процесу 
спілкування в руслі комунікативної лінгвістики неможливе без звертання до його емоційної сторони. 
Тому закономірно, що наразі комунікативний підхід до проблеми мовного вираження емоцій 
розробляється досить широко [1; 2; 3; 4; 5]. 

У типології діалогічних дискурсів серед інших моделей (діалог-інтерв’ю, інтерпретаційний та 
інструментальний діалог) виокремлюють афілятивний тип діалогової взаємодії. Основними рисами 
останнього є особистісно-орієнтована тематика, експресивний тип мовленнєвих дій (жалю, радості, 
вираження розчарування, роздратування тощо), а також довірливий тип інтерперсональної модальності 
[6: 48]. Потреба висловити емоції,  виступаючи в афілятивному діалозі емотивною інтенцією, є 
провідним мотивом, який спонукає особистість до мовної діяльності. Емотивна інтенція виступає 
диференційною рисою особливого комунікативного типу висловлень, що визначаються як емотивні. 
Останні є складниками афілятивного типу діалогової взаємодії. 

Розрізняють два види емотивних інтенцій: емоційне вираження почуттів і емоційний вплив [3: 22; 5: 
48]. Відповідно, виділяють висловлення, які спрямовані,  перш за все, на передачу мовцем власних 
емоцій, а також висловлення, у яких превалює іллокутивна мета зміни емоційного стану співрозмовника 
[3: 2]. Явне домінування іллокутивної мети вираження емоцій виявляється у висловленнях, у яких 
мовець і адресат збігаються: один із видів діалогу – "діалог із самим собою" [2: 164]:  

JUANITA. My God, the smell, the touch, the taste, the sound of anguish! Richard! Why couldn’t I have held 
you closer? Held you, held you, borne you, given you life again! Have made you be borne again! (Baldwin) 

Персонаж використовує мову насамперед як засіб зняття емоційного стресу, адже відомо, що 
мовлення поглинає емоційне переживання, останнє ніби розчиняється в словах і зникає [7: 41]. Таким 
чином, наведене висловлення не є спрямованим на адресата, для мовця  значуще лише самовираження.  

Проте для міжособистісної взаємодії більш характерною є орієнтація емотивного висловлення на 
партнера по комунікації. Висловлюючи власне емоційне переживання, мовець прогнозує  можливу 
реакцію з боку адресата: 

 AMANDA. You're going to listen, and no more insolence from you! I’m at the end of my patience!  
         ТОM. What do you think I’m at? Aren’t I supposed  to have any patience to reach the end of, Mother? 

(Williams) 
У наведеному прикладі персонаж п’єси, виказуючи обурення з приводу поведінки сина, намагається 

одночасно вплинути на нього, викликати сором, засмучення тощо. 
Для того щоб висловити емоції або вплинути на співрозмовника, мовець використовує широкий 

спектр емотивних мовних засобів, зокрема, емотивно-оцінну лексику та емотивні синтаксичні 
конструкції. Реалізація  мовних засобів вираження емоцій у діалозі має свою специфіку, що 
зумовлюється особливостями діалогічної форми мовлення. Так, для синтаксису діалогу характерні дві 
протилежні тенденції: тенденція до економії мовних засобів та тенденція до їх надмірності [8: 150-151]. 
Саме ці дві тенденції, які діють на фоні переживання комунікантами певних емоцій, і визначають 
особливості структурної організації емотивних висловлень діалогічного дискурсу.  

У діалозі важливу роль відіграють невербальні засоби комунікації (інтонація, тембр, тон, міміка, 
жести тощо), які разом із конситуацією забезпечують максимальну економію мовних зусиль. Крім того, 
одна з функцій емоцій − функція компенсації інформаційної недостатності [9: 89]. Її суть полягає в тому, 
що емоції дозволяють комуніканту зрозуміти позицію чи реакцію мовця, навіть якщо той не надає 
достатньої інформації. З іншого боку, вони дають можливість мовцю використовувати мінімум мовних 
засобів для передачі інформації. Таким чином, емотивні висловлення діалогічного дискурсу зазвичай є 
актуалізацією простих односкладних речень: 

BUFFALO BILL. I think my story may’ve worked a bit too well. 
BUNTLINE. Oh, it’s terrific! (Kopit) 
Як свідчить матеріал дослідження, серед висловлень афілятивного дискурсу спостерігається висока 

частотність використання мовленнєвих кліше на позначення різноманітних емоційних реакцій: I like that! 
Fancy that! Who do you take me for? Have you gone mad? What nonsense! Повторюваність комплексу 
емоцій, що переживає людина, обумовлюється прототиповими ситуаціями їх виникнення. Це, в свою 
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чергу, відображається на виборі емотивних мовних засобів, який також стає автоматичним, набуваючи 
такого вигляду: стимул→ реакція. 

Часто вживаними в емоційному діалогічному мовленні є еліптичні конструкції. Спрощення 
синтаксичної структури полегшує сприйняття інформації, сприяє оперативності спілкування, адже увага 
відразу акцентується на нових елементах повідомлення: 

RUTH. [passionately and suddenly ] Oh, Walter − ain’t you with nobody? 
WALTER. No! ’Cause ain’t nobody with me! (Hansberry) 
Еліптичні структури характерні для реактивних висловлень, у яких повторюється один чи декілька 

елементів репліки-стимулу. Окличне висловлення-повтор, як правило, сигналізує про негативні емоції 
адресата, причому цитується саме той елемент, який спричинив цю реакцію:  

BENEATHA: What have you got to do with who I marry? 
WALTER: Now I think George Murchison−  
BENEATHA: George Murchison! I would’t marry him if he was Adam and I was Eve! (Hansberry) 
Питальне речення-повтор виражає здивування, адже з семантикою  питання якнайтісніше пов’язана 

саме ця емоція [3: 118]. Здивування може поєднуватися з обуренням, захопленням, роздратуванням тощо. 
Наприклад, у наведеному нижче фрагменті персонаж здивований та водночас обурений тим, що жінка 
виступає проти його зустрічі з матір’ю: 

SARAH. I wish you wouldn’t go, Simon.  
SIMON(astonished). Not go? When she asks me to? When we haven’t seen each other in four years? Surely 

you wouldn’t want me to hurt her like that? (O’Neill). 
У разі переживання інтенсивних емоцій мовець може відчувати труднощі в доборі слів, що 

формально знаходить вираження в незакінчених синтаксичних структурах: 
SHANNON: Take my gold cross and hock it; it’s 22 carat gold. 
HANNAH: What do you, what are you…? 
SHANNON: There’s a fine amethyst in it; it’ll pay you travel expenses back to States (Williams). 
Вражена подарунком, дійова особа не знаходить потрібних слів для формулювання думки, її 

співрозмовник мисленнєво надає висловленню закінченого смислу за своїм вибором. 
У деяких ситуаціях мовець не закінчує речення через те, що його перериває адресат. Адресатні 

переривання особливо характерні для конфліктного типу дискурсу, як, наприклад, під час спілкування 
матері та сина всі речення є незакінченими: 

TOM. What in Christ’s name am I− 
AMANDA. Don’t you use that− 
TOM. Supposed to do! 
AMANDA. Expression! Not in my− 
TOM. Ohh! 
AMANDA. Presence!(Williams) 
Протилежна тенденція − тенденція до надмірності мовних засобів у емотивних висловленнях  діалогу 

зумовлюється низкою причин мовного та позамовного характеру, серед яких основними є емоційний 
стан мовця та його бажання підсилити афективний вплив на співрозмовника. 

З метою посилення впливу на адресата мовець намагається підвищити іллокутивну силу висловлення, 
використовуючи різні повтори (1), звертання (2), експлетиви (3), вставні елементи (4): 

(1) BIG MAMA: And I did, I did so much, I did love you! (Williams) 
(2) MISS FELLOWES: Don’t you dare! 
SHANNON: Dare what? 
MISS FELLOWES: Call her, speak to her, go near her, you, you…filthy! (Williams) 
(3) LONG. Hinsulting us! Hinsulting us, the bloody cow! And them bloody engineers!         (O’Neill) 
(4) SISTER. Strange, we are friendly already (Mc Cullers). 
Повторення мовцем елементів висловлення може свідчити про високий ступінь його емоційної 

напруги, коли знижується здатність контролювати свій мовленнєвий потік : 
BIG MAMA : Sure of what, sure of what, sure of what− what? (Williams) 
Повтор у емотивному висловленні використовується як у межах одного, так і в межах декількох 

суміжних речень. Саме на тотожній побудові кількох речень базується стилістичний прийом 
паралелізму, при якому синтаксична структура відтворюється повністю або частково. Повторення 
синтаксичної конструкції часто супроводжується субституцією лексичних елементів. Останні 
привертають увагу співрозмовника, оскільки їх зміст виділяється на фоні ключової ідеї, що представлена 
у повторюваній частині: 

SARAH: You are afraid! I’m too strong for you! Life is too strong for you! But it’s not too strong for me!… 
Oh, I know you well! You to put on the airs of a Duchess with me! You to talk of honour when in your dream 
what are you but a greedy, contriving whore!… (O’Neill) 
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Паралельні конструкції у наведеному висловленні виступають засобом емоційного впливу на 
адресата мовлення. Прийом паралелізму в афілятивному діалозі часто вживається у комплексі з іншими  
стилістичними прийомами синтаксису, також основаними на повторі, зокрема, анафорою (повторенням 
початкового елемента або декількох елементів у суміжних реченнях): 

DEBORAH: Oh, how can you lie like that? How can you be such a hypocrate? (O’Neill) 
Поєднанням різних повторів досягається додаткова акцентуалізація основної думки висловлення. У 

цьому випадку йдеться про невдоволення матері поведінкою сина. 
Таким чином, специфіка побудови емотивних висловлень англомовного діалогічного дискурсу 

визначається принципами економії та надлишковості мовних ресурсів. Як доводять результати нашого 
дослідження, емотивні висловлення, з одного боку, є лаконічними та нерозгорнутими, що забезпечує 
динамічність комунікації, а з іншого – містять семантично надлишкові елементи, необхідні для кращого 
взаєморозуміння її учасників.  
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ВИКОРИСТАННЯ МІМІЧНИХ ЖЕСТІВ ДЛЯ ПОЗНАЧЕННЯ ЕМОЦІЙНОГО 
СТАНУ ЛЮДИНИ 

У статті розглядається суть мімічних жестів у невербальній комунікації та аналізуються основні 
способи їх використання для передачі емоційного стану людини. 

Протягом останніх десятиліть спостерігається різке зростання інтересу з боку науковців до вираження 
емоцій людини невербальними засобами комунікації, що зумовлює актуальність дослідження. Разом з 
тим загальна спрямованість сучасної лінгвістичної науки на вивчення взаємозв'язку різних компонентів 
мовленнєвої діяльності, розкриття глибинних механізмів передачі емоційного значення засобами мови 
висуває на перший план питання дослідження мовної інтерпретації конкретних невербальних виявів як 
знаків емоційних характеристик комунікативної взаємодії людей. Нове осмислення проблем номінації 
невербальної поведінки з позиції комунікативно-функціонального підходу зумовило актуальність нашого 
звернення до аналізу специфіки мовного позначення невербальних дій з погляду об'єктивного змісту та 
комунікативно-прагматичних особливостей. Адже по обличчях людей  не меншою  мірою, ніж за 
словами, можна судити про їх актуальний психологічний, зокрема емоційний, стан, наприклад: чи 
нервують вони, здивовані чимось, сердяться або радіють.  Саме використовуючи невербальні засоби 
передачі емоційного стану персонажа, письменники досягають найбільшого розуміння з боку читачів. 
Дослідження використання невербальних засобів сучасними письменниками – складне й актуальне 
завдання, виконання якого є необхідним для кращого розпізнавання різних відтінків емоцій персонажів 
літератури, що сприяє глибшому розумінню намірів автора. Мета дослідження – проаналізувати основні 
способи використання мімічних жестів у невербальній комунікації для передачі емоційного стану 
людини. 

 Емоції, що позначаються звичайно в мові емоційними дієсловами, можуть виявлятися в акті комунікації 
також і в жестах, доступних зовнішньому спостереженню. Невербальні складові процесу комунікації 
включають: паралінгвістику, об’єктом якої є якості голосу; оптико-кінетичну систему, до складу якої 
входять жести, міміка, пантоміміка; та проксеміку.  Використання цих складових, зокрема мімічних 
жестів, для позначення емоцій людини є предметом зростаючої уваги вчених-лінгвістів. Значний внесок 
у дослідження проблеми невербальних складових зробили Г. Крейдлін, Є. Урисон, П. Екман, У. Фрізен, 
Р. Якобсон, Р. Харпер, А. В’єнс та І. Матараццо [1; 2; 3; 4; 5]. Традиційна точка зору на співвідношення 
почуттів і їхніх невербальних проявів загальновідома: вираження почуттів є не чимось іншим, як 
маніфестацією внутрішнього стану людини. У цих випадках, на думку психологів, відбувається 
екстеріоризація почуттів. Очевидно, першим, хто висловив цю точку зору в літературі та зосередив увагу 
саме на мімічних проявах емоцій, був Ч. Дарвін. Вона викладена в його знаменитій книзі "Вираження емоцій 
у людини і тварини", що вийшла у світ у 1872 році [6].  Однак приблизно в той же період часу інший учений, 
найбільший американський філософ і психолог У. Джеймс, висловив свій дуже оригінальний погляд на 
питання про емоційні прояви, описуючи відношення між почуттям і маніфестацією почуттів ніби навпаки. Він 
вважав, що внутрішній емоційний досвід людини є похідним від різних його зовнішніх дій, у тому числі від 
відкритих тілесних проявів фізіологічного порушення й експресивного тілесного поводження [7]. 

П. Екман та У. Фрізен створили оригінальну систему кодування лицьових виразів, яку назвали FAST 
(Facial Affect Scoring Technique) [3]. Обличчя ніби розбивається на три області: (а) чоло-брови-очі; (б) ніс-
щоки і (в) рот-підборіддя, і в результаті варіювання та комбінування відповідних елементів виходять 
комплексні лицьові вирази. Саме на основі системи FAST були розроблені і вперше застосовані на практиці 
методи розпізнавання емоцій за виразами обличчя, емоцій, що виникають від почуттєвого сприйняття людьми 
подій. На обличчі людини відбиваються багато її переживань, думок і ставлень до когось чи чогось. 

 П. Екман вважає, що за зовнішніми проявами реконструюється і пізнається внутрішній світ людини, до 
якої б культури вона не належала. Згідно з П. Екманом, лицьові вираження являють собою біологічно 
вроджені рухові активності, а тому служать надійними діагностичними показниками конкретних емоцій. 

Отже, міміка складається з дискретних лицьових виразів, і фізіологічна дискретність міміки цілком 
відповідає мовній. Ми розрізняємо сім людських емоцій, що були Екманом названі основними, зокрема, у 
зв'язку з можливістю їхнього безпосереднього відображення на обличчі. До них належать: (1) радість/щастя; 
(2) подив/здивування; (3) страх; (4) відраза/презирство; (5) сум; (6) гнів/лють; крім того, він зарахував до 
емоцій і (7) інтерес/цікавість. Кожна з основних емоцій, на думку П. Екмана, зв'язана з нейронною 
програмою, яку він вважає універсальною, як і самі емоції. Він стверджує, що основні емоції є 
універсальними, тому що однаково розпізнаються різними народами [3: 168]. 

Всі інші емоції П. Екман відносить до додаткових, чи вторинних (secondary). Вторинні емоції не настільки 
яскраво виражені і, на його думку, є модифікацією чи деякою комбінацією основних.  
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Культурна варіативність належить тільки до додаткових емоцій і їхніх виразів на обличчі. Вирази емоцій 
на обличчі можуть змінюватися як за рахунок усвідомлених вольових зусиль, так і неусвідомлено, 
шляхом чисто автоматичних рухів.  

Крім культурної варіативності, можна також простежити й гендерну диференціацію. О. Уайльд 
зазначав: "A mаn's face is his autobiography; a wоmаn's face is her work of fiction" ("Обличчя чоловіка — 
це його автобіографія, обличчя жінки — це її художній твір"). Очевидно, письменник мав на увазі те, 
що обличчя чоловіків більш відповідають їх внутрішньому стану і життєвому досвіду, а жінка 
(людина, як правило, більш емоційна) значно більшою мірою реагує на почуття і ставлення до себе 
тих дюдей, із якими вона взаємодіє.  

Ілюстрацією положення О. Уайльда про автобіографічність емоційного виразу обличчя чоловіків 
може слугувати наступний приклад: 

"Cooper was watching him. His blue eyes, deep in their sockets, were hard and supercilious, and on his lips 
was a mocking smile." ( W. S. Maugham)[8]. 

Вираз обличчя героя, особливо глибоко поставлені "зверхні, тяжкі" очі, та саме така зверхня 
посмішка дають змогу читачу уявити та зрозуміти його характер, а саме — людину зверхню, яка 
зневажливо ставиться до інших. 

Жінкам, як відомо, притаманна риса вдало приховувати власні почуття та емоції під виразом обличчя, 
про що свідчить приклад: 

"She looked at the glass; she was very pale and she put on some rouge. She stood at the door for a moment, 
nerving herself for the interview, and then with a bold face joined him." ( W. S. Maugham)[9]. 

Готуючись до неприємної розмови з чоловіком, героїня, яка, власне, почуває провину, але хоче її 
приховати, вдало маскує свої емоції під нахабним виразом обличчя. 

Антропологи виявили, що людське обличчя може приймати до тисячі найрізноманітніших стійких 
виразів, значна частина яких має певне комунікативне призначення. Мімічні жести підсилюють 
інформацію, а іноді створюють певний підтекст, навіть автонімічно  переосмислюють сказані слова, 
таким чином ілюструючи відому сентенцію, що мова дана для того, щоб приховувати свої думки. 
Обличчя і тісно пов'язані з ним мімічні жести і рухи, такі, як піднімати брови, закривати очі, закопилити 
губи, закусити губу, наморщити чоло, насупитися, посмішка, поцілунки (у чоло, щоку, губи) та деякі інші, не 
тільки співвідносяться з конкретними емоціями, але і виконують визначені комунікативні та соціальні 
функції. Обличчя і лицьові вирази мають ті ж основні функції, що й жести рук і ніг. Але насамперед 
обличчя — це місце симптоматичного виразу почуттів, внутрішнього стану людини і міжособистісних 
відносин, тобто однією з головних функцій обличчя є (1) емотивна. Інші функції обличчя — це (2) 
комунікативна, тобто передача адресату визначеної інформації та відображення міжособистісних відносин, 
(3) регулятивна, зокрема контактовстановлююча і контактопідтримуюча функції, порівнюючи, 
наприклад, лицьові реакції на повідомлення інших людей. У діалозі навіть найменші зміни обличчя 
співрозмовника бувають надзвичайно інформативними, і на їхній основі люди часто виносять 
найрізноманітніші за своїм характером судження про комунікативного партнера. 

Проілюструємо вищесказане на прикладах з англомовної літератури. 
Щоб зобразити не тільки миттєвий емоційний стан персонажа, а й притаманні йому риси характеру, 

письменники використовують різні мімічні рухи обличчя, наприклад, миттєве роздратування, злість, та в 
той же час такі риси характеру, як жорстокість, зверхність, нетерпимість: 

"He pushed his coarse brown moustache upward, off his lip, and glanced irritably at his sister, who sat 
impassive and inscrutable. 

" You’ll go and stop with Lucy for a bit, shan’t you?" he asked." (D.H. Lawrence)[10]. 
 У цьому прикладі жест передбачає повне переконання у підкоренні. 
Мімічні жести дуже виразно передають раптові емоції, як у наступному прикладі: 
"What’s wrong with England is  snobbishness. And if there is anything that gets my goat it’s a snob. 
 A snob! Mr. Warburton’s face grew purple and his eyes blazed with anger. That was a word that had 

pursued him all his life." ( W. S. Maugham)[8]. 
У цьому прикладі симптоматичні мімічні прояви використані для зображення люті та гніву 

персонажа, який вкотре почув слова, що принижували його гідність. 
Іноді вираз обличчя може сказати багато, навіть якщо слова відсутні, що ілюструє наступний 

приклад: 
"You’ll have to make up your own mind between now and next Wednesday,"said Joe loudly, "or else find 

yourself lodgings on the kerbstone." 
"The face of the young woman darkened, but she sat on immutable." (D.H. Lawrence)[10]. 
 За виразом обличчя героїні неважко здогадатися про її емоційний стан: повна розгубленість, сум, 

підкорення долі. 
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Мімічні жести можуть також бути виразним показником соціального статусу людини, що часто 
використовують письменники для розкриття характеру персонажів. Вказівкою на більш високий статус 
мовця є ініціативний, інтенсивний контакт очей: 

"There was nothing serene about her as she sat on the edge of the bed, her mouth grim, her eyes scanning him 
like weapons, while he fiddled, hanging up his jacket, taking off his tie." (Shaw)[11]. 

Інтенсивний візуальний контакт може також супроводжуватися описом виразної міміки: 
"Peremptorily she cut him off. "I will not listen. Instead, you will listen to me." Her eyes were riveted on his 

face, her handsome, high-cheekboned features set in her most imperious mould." (Hailey)[12]. 
Онтогенетичні особливості мімічних реакцій зумовлюють пріоритет їх функціонування як 

невербального знака емоцій, здатного брати участь у передачі всіх фундаментальних емоцій людини, 
передусім позитивних. Емотивне функціонування міміки облігаторно корелює з індивідуальними та 
соціальними характеристиками суб’єктів комунікації. Разом з тим фактор ранньої соціалізації міміки 
пояснює здатність цього невербального компонента бути засобом соціальної взаємодії між людьми. Тому 
поряд з емотивною функцією, залежно від умов реалізації та конкретних комунікативних завдань, які 
стоять перед мовцем, спектр прагматичної спрямованості міміки представлений спонукальною та 
регулятивною функціями. З огляду на прийняті в конкретному лінгвокультурному соціумі "правила 
вияву" емоцій вбачається необхідним враховувати культурологічні особливості використання міміки в 
комунікації. Мімічні засоби, що використовуються англійцями в повсякденних ситуаціях, як правило, 
вживаються поряд з вербальними. У деяких випадках вони показують доброзичливий настрій і 
готовність розпочати спілкування, в інших – допомагають яскравіше уявити ситуацію або підкреслюють 
національний характер жесту, притаманний тільки представникам певної культури. Таким чином, не 
тільки за вербальними, а й за невербальними ознаками можна зробити прогноз щодо успішності 
розуміння запропонованої інформації. 

Певний вираз обличчя може пом’якшити вербальне висловлювання, що містить погрозу або 
прохання: 

 "Mr. Wells, you’re outrageous! You read People’s minds, then you make them feel terrible." But the warmth 
of her smile belied the reproof. (Hailey) [12]. 

Втілення в мові знакового характеру мімічних жестів передбачає залучення певних мовних одиниць 
різних рівнів, вибір яких є когнітивно й комунікативно зумовленим. Номінації невербального знака 
міміки, які мають різне лексико-граматичне наповнення, вплетені в комунікативний акт і беруть участь у 
здійсненні спілкування індивідів. 

Тривале використання інтенсивного пильного погляду після завершення вербального повідомлення 
може свідчити про наміри мовця здійснити більш ефективний вплив на іншу людину:  

"Arthur, don’t be pompous." My wife was looking at me hard with those wide grey eyes of hers, and to avoid 
them – they sometimes made me quite uncomfortable – I got up and walked over to the French windows that led 
into the garden." (Dahl) [13]. 

У різних комунікативних ситуаціях мовці звертаються до різних мімічних жестів, щоб висловити 
свої емоції. Найчастіше мімічний жест "посмішка" використовується для висловлення позитивного 
ставлення до співрозмовника, але іноді її використовують для здійснення емоційного впливу:  

"Only on the question of Pokorny," Hutt [the boss] went on, "I must beg your indulgence and depart from my 
usual routine. I must insist he go immediately…" He smiled frostily. "You couldn’t call me overbearing and 
meddlesome for that, could you, O’Neill?" "No, sir," O’Neill said from the shadows. (Shaw) [11]. 

Здебільшого міміка грає допоміжну роль при вираженні емоцій у повсякденній комунікації, але не 
завжди, оскільки в реальному спілкуванні вона може виступати еквівалентом мовленнєвих дій, можливо, 
більш експресивним і економним. Повна відсутність кінетичного супроводу зменшує вплив мовлення, 
надто інтенсивне чи монотонне використання жестів і міміки може втомлювати і дратувати 
співрозмовника. 

Мова, як основа людського спілкування, не тільки забезпечує обмін інформацією, але й відображає 
емоційний стан мовців в акті комунікації. Емоції виступають невід’ємною частиною людського життя, 
регулюючи процеси сприйняття та осмислення дійсності, зумовлюючи  упереджене емоційне ставлення 
людини до дійсності. Розпізнати наскільки значущим є те, що відбувається з людиною, ми можемо 
завдяки емоціям, які включені до психічних процесів і станів людини і виступають як система сигналів, 
які можна визначити завдяки системі невербальних знаків, важливішим з яких є міміка. 

У дослідженні розглядалася репрезентація емоційних станів за допомогою мімічних засобів. 
Невербальне спілкування проявляється, як правило, несвідомо й самодостатньо. Навіть коли люди 
зважують свої слова, справжні почуття та емоції можна прочитати через міміку, жести, пантоміміку, 
інтонацію голосу тощо. 

Отже, не тільки словесні засоби передачі емоційних станів, а й невербальні, такі, як мімічні жести, 
слугують ефективним засобом отримання та розуміння інформації. Таким чином, використання 
невербальних засобів допомагає краще розкрити та інтерпретувати емоційні стани персонажів, що 
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досліджувалося нами на прикладі сучасних англомовних письменників. Перспектива дослідження 
вбачається в аналізі специфічних особливостей використання мімічних засобів для маніфестації емоцій 
сучасними англомовними письменниками.  
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Мартынова О.М. Использование мимических жестов для обозначения эмоционального 
состояния человека. 

В статье рассматривается суть мимических жестов в невербальной коммуникации и анализируются 
основные способы их использования для передачи эмоционального состояния человека. 

Martynova O. М. The Use of miming gestures for designating the person’s  emotional state. 

The article focuses on the essence of miming gestures in non-verbal communication; and the basic ways of their 
use to express the person’s emotional state are being analyzed. 

 



 

© Моркотун С.Б., 2005 
123 

УДК 811.111: 37.013(07) 
С.Б. Моркотун, 

викладач 
(Житомирський державний університет) 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ РОМАНУ ЕЛІЗАБЕТ СТАКЛІ 
"КВАРТАЛ "МАГНОЛІЯ" ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ЛІНГВОКРАЇНОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 

СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ДОМАШНЬОГО ЧИТАННЯ 

У статті обґрунтовано доцільність використання роману Елізабет Стаклі для формування ЛКК 
студентів початкових курсів мовного ВНЗ на заняттях з домашнього читання. Автор пропонує 

комплекс соціокультурних завдань, які залучають до поетапного процесу читання. 

На сучасному етапі розвитку українського суспільства постійно зростає значимість іноземної мови, 
підвищується потреба в її оволодінні як засобом спілкування, налагодження суспільних відносин. У 
зв’язку з цим усе більшого значення набувають елементи лінгвокраїнознавства. Якщо раніше 
країнознавчі відомості супроводжували базовий курс лише як коментар при вивченні того чи іншого 
матеріалу, то на сучасному етапі суспільство відчуває необхідність навчати молодь культури країни, 
мова якої вивчається. Крім того, формування лінгвокраїнознавчої компетенції (ЛКК) необхідне для 
реалізації кінцевої мети навчання іноземної мови – формування комунікативної компетенції. Не можна 
підготувати студентів до іншомовного спілкування, сформувати навички комунікації без прищеплення 
норм адекватної мовної поведінки і у відриві від культурних норм країни, мова якої вивчається. 

Усе вищезазначене свідчить про а к т у а л ь н і с т ь  проблеми і необхідність її розгляду. Вона також 
обумовлена пошуком шляхів підвищення рівня ефективності навчання іноземної мови, недостатньою 
розробленістю матеріалів лінгвокраїнознавчого змісту в діючому навчально-методичному комплексі для 
молодших курсів мовних вищих навчальних закладів. 

Традиційно в навчанні іноземної мови важливе місце відводиться тексту (друкованому, усному, 
електронному монологічному чи діалогічному), який дозволяє штучно створити атмосферу іншомовного 
спілкування. Також він виступає змістовною опорою для розвитку творчої розмови, використовується як 
зразок при побудові вторинного тексту письмового чи усного висловлювання зі зміненою 
комунікативною і змістовною структурою, як джерело інформації при навчанні спілкування. Саме тому 
п р е д м е т ом  д о с л і д ж е н н я  у нашій публікації є формування ЛКК студентів молодших курсів 
мовного вищого навчального закладу на основі художнього тексту. 

Як вказує Л.П. Рудакова, спираючись на дослідження Л.С. Журавльової та М.Д. Зинов’євої [1: 40], 
при навчанні іноземної мови звертання до оригінальних художніх творів зумовлено багатьма причинами. 
По-перше, художні твори значно підвищують інтерес студентів до вивчення мов. По-друге, вони – 
невичерпне джерело соціокультурної інформації. Завдяки їм відбувається знайомство студентів з 
національною культурою народу, мова якого вивчається, із сьогоденням та історією країни, з укладом 
життя та естетичними нормами нації. По-третє, художні твори стимулюють мислення, пробуджуючи 
асоціації та особистий життєвий досвід, впливають на почуття та емоції тих, хто навчається, сприяють 
розвитку художнього смаку. По-четверте, вони знайомлять студентів з "дійсним ідеалом мовної норми", 
підвищують їх мовленнєву культуру, розвивають мовну здогадку. І, нарешті, художні твори є 
найціннішим матеріалом, на основі якого відбувається формування мовленнєвих вмінь. Вивчення 
автентичних текстів, які містять лінгвокраїнознавчі одиниці, дасть студентам змогу по-новому побачити 
проблеми їхніх однолітків за кордоном, ознайомитися з особливостями культури іншої країни, зрозуміти 
національно-специфічні особливості її народу, порівняти звичаї, традиції власної країни і країни, мова 
якої вивчається. У результаті молодь зможе дати оцінку літературним творам, знайти відповіді на 
питання, які її хвилюють. 

Ме т ою  п у б л і к а ц і ї  є теоретичне обґрунтування доцільності використання художніх творів 
взагалі та, зокрема, роману Елізабет Стаклі для формування ЛКК студентів молодших курсів мовного 
ВНЗ і представлення науково обґрунтованої поетапної методики формування ЛКК з прикладами вправ. 

Важко переоцінити роль лінгвокраїнознавчого тексту в навчанні іноземної мови, оскільки його 
використання дозволяє реалізувати ряд дидактичних принципів: робота над текстом сприяє розвитку 
працелюбності, самостійності; стає можливим інтегроване навчання видів мовленнєвої діяльності. 
Читаючи, студенти не лише прилучаються до нового для них світу, але й починають орієнтуватися в 
ньому, вчаться визначати загальнолюдські цінності й отримують, врешті, моральне задоволення від 
самого процесу читання. Тексти для домашнього читання несуть у собі не лише соціальну інформацію, 
яка має значну освітню цінність, але й мають великий виховний потенціал: читання текстів, які містять 
країнознавчу інформацію, сприяє формуванню у майбутніх викладачів почуття інтернаціоналізму, 
патріотизму та гордості за власну країну; поваги, розуміння та терпимості до іноземної культури. Крім 
того, домашнє читання також є засобом розширення лінгвістичного світогляду студентів: бази фонових і 
країнознавчих знань; потенційного пасивного й активного словника. 
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Практика викладання іноземної мови свідчить, що студентська молодь із зацікавленням ставиться до 
історії, культури, мистецтва, звичаїв, традицій, захоплень однолітків та побуту народу, мова якого 
вивчається [2]. Підсумовуючи сказане, слід відзначити, що для формування ЛКК на заняттях з 
домашнього читання необхідно ретельно відбирати матеріал, оскільки перед системою освіти постає 
завдання підготовки студентів до культурного, професійного й особистісного спілкування з 
представниками інших соціальних традицій, суспільного ладу і мовної культури. Це зобов’язує 
викладача добирати навчальний матеріал, який має когнітивну, комунікативну, професійну цінність, 
стимулює мисленнєву активність студентів. 

Серед творів, які відповідають наведеним вище вимогам, нами було відібрано роман Елізабет Стаклі 
"Квартал "Магнолія" [3] для роботи зі студентами молодшого курсу мовного ВНЗ на заняттях з 
домашнього читання. У романі знайшли відображення образ Великої Британії, національний менталітет, 
система цінностей та стиль життя британців. Соціокультурна інформація роману, втілена у 
лінгвістичному матеріалі, характеризується такими рисами, як: достовірність, типовість і актуальність, 
тобто, вона відображає факти та явища культури, які становлять фонові знання типового носія мови і 
допомагають представникам іншої культури ознайомитися зі стилем життя середньої британської 
родини. 

Вичленення соціокультурної інформації з художнього тексту у процесі читання пов’язано з певними 
труднощами, що потребує розробки спеціального комплексу завдань для її розпізнавання і використання. 
Необхідно створити такий методичний апарат, який би відображав етапи роботи та збагачував фонові 
знання про країну, мова якої вивчається, на базі автентичних текстів. Подібна система вправ призначена 
допомагати адекватному розумінню не тільки окремих соціокультурних явищ та їх функціональної ролі в 
певному художньому творі, але й сприйняттю всього твору в цілому та ознайомленню зі стереотипами 
світорозуміння та світовідчуття народу-носія мови. Усі наведені нижче вправи розроблені на основі 
запропонованого роману з використанням додаткових матеріалів. 

Відповідно до особливостей та послідовності навчання читання, формування лінгвокраїнознавчої 
компетенції відбувається на чотирьох етапах – дотекстовому, текстовому, післятекстовому та 
післятекстовому творчому – формування ЛКК. 

На І етапі, метою якого є усунення країнознавчих, лінгвостилістичних, структурно-смислових 
труднощів художніх творів, завдання слід спрямовувати на привернення уваги до іншомовної 
соціокультурної інформації, на моделювання фонових знань про країну, мова якої вивчається, образних 
узагальнень інокультурної дійсності. На цьому етапі необхідно прищепити стійкий інтерес до пошуку 
соціокультурної інформації у художньому тексті, сформувати та "відкоригувати" фонові знання. 
Наведемо приклади соціокультурних завдань: 

• Make up a list of 5-8 words and word combinations on the topic "British Secondary Education". 
• Look at the plane ticket used in Britain and guess what plans for summer holidays it stands for. 
Увага на ІІ етапі, призначеному допомогти студентам зрозуміти зміст прочитаного тексту, зіставити 

здобуту лінгвокраїнознавчу інформацію з власним досвідом і оцінити її, сконцентровується на "плані 
вираження" (у нашому випадку – на пошуку лінгвокраїнознавчих одиниць, реалій країни, мова якої 
вивчається), а також на "плані змісту твору". Наприклад: 

• Read out of the text information relating to: reasons of Doreen’s disease; the girl’s preparation to the 
exam; the intelligence test; the exam in general; Doreen’s parents attitude to education. 

• Below, read about educational background of Maggie Turnbull in which some culture related items are 
missing. Guess what they are and fill in the gaps. 

My name’s Maggie Turnbull, and I’m seventeen. I first went to _______ school when I was _______ years 
old. I left there at the age of nine, and went on to a _______ school, and then to a comprehensive school. I took 
ten _______ and now I’m in the sixth form studying maths, chemistry and physics for my _______ exams. 

(Key: a primary; five; middle; GCSE; "A" level.) 
Завдання ІІІ етапу спрямовані на виявлення того, наскільки студенти зрозуміли та запам’ятали 

лінгвокраїнознавчий матеріал, який було пригадано та здобуто на попередніх етапах роботи, а також на 
визначення рівня сформованості навичок і вмінь розпізнавати та виділяти лінгвокраїнознавчу 
інформацію з художнього твору: 

• Read the greeting poem devoted to school graduation day and say what kind of future British parents 
wish their children to have. 

Keep this day forever, 
Someplace deep inside your heart – 
This happy, hopeful, golden day 
When all life seems to start, 
Keep the dreams you cherish – 
Keep the joy and promise 
 

Never let their wonder fade – 
Keep the expectation  
And the shining goals you’ve made, 
Keep the precious memories – 
And, all along life’s way, 
Of this graduation day! 
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• Suppose you are a travelling agent whose friends, the Berners, have difficulty in planning summer 
holidays. Consider possible ways of helping them. Get ready to give advice as to how to spend their vacation in 
the best possible way with the view of: their financial situation; their interests; the scope of activities available. 

• Work in pairs. Complete the chart below, using your imagination. In the left column, write Doreen’s 
first experience at the Green Coat School. In the right column write words that tell what might have happened 
during the first experience. Then have partners discuss how the person having each experience probably felt. 

First Experience Words That Describe Experience 
On the first day of English class, Doreen … scowled, squirmed 

На ІV етапі, який передбачає застосування студентами здобутих знань, умінь та навичок у 
максимально наближених до реальності навчальних ситуаціях, пропонуємо вправи, спрямовані на 
розвиток умінь розв’язувати проблемні завдання, аналізувати мовні особливості тексту. Молодь 
орієнтуємо на виконання операцій з інформацією: аналіз, синтез, відбір, перегрупування, конструювання 
нових зразків, пошук аргументів, удосконалюємо вміння творчого переосмислення. Вправи, що 
використовуються на цьому етапі, доцільно проводити в різних режимах – у парах, групах. Основна 
увага приділяється створенню студентами власних висловлювань, які мають відображати інформацію, 
засвоєну на попередніх етапах навчання. Позиція споживача культури змінюється позицією творця 
культурних цінностей. Нижче наведемо приклади подібних завдань: 

• In groups, design leaflets about the holiday offers for Christmas. Act as information officers and answer 
the questions of your prospective clients. Design a similar leaflet about the holiday offers at your native place. 

• Write the end of the novel in which Ally became a star in Hollywood, Doreen – a professor of the 
University, Val – military officer. 

• Team up and debate on the following: Secondary school students should be allowed to choose courses 
for themselves. 

Спираючись на все вищесказане, зазначимо, що п е р с п е к т и в и  д о с л і д ж е н н я  формування 
ЛКК пов’язані з розвитком мови як суспільного явища, оскільки у ній відображаються всі культурні 
надбання та нововведення. Саме тому людина, яка вивчає іноземну мову, має оволодіти нею як засобом 
міжкультурної комунікації, що передбачає необхідність формування ЛКК як невід’ємної складової 
частини комунікативної компетенції. 

Отже, читання автентичних текстів лінгвокраїнознавчого змісту сприяє підвищенню комунікативно-
пізнавальної мотивації, формує лінгвокраїнознавчу й інтеркультурну компетенцію, позитивно впливає на 
особистісно-емоційний стан студентів, забезпечує можливість одночасного звернення до мови і 
культури, дозволяє у комплексі й більш ефективно вирішувати поставлені перед вищою школою 
завдання за допомогою іноземної мови, використовуючи її освітній, розвиваючий і виховний потенціал. 
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Моркотун С.Б. Теоретическое обоснование использования романа Элизабет Стакли "Квартал 
"Магнолия" для формирования лингвострановедческой компетенции студентов на занятиях 

домашнего чтения. 

В статье дано обоснование целесообразности использования романа Элизабет Стакли для 
формирования ЛСК студентов начальных курсов языкового ВУЗа на занятиях домашнего чтения. 

Автор предлагает комплекс социокультурных заданий, которые вовлекают в поэтапный 
процесс чтения. 

Morkotun S.B. Pedagogical grounds of the use of the novel "Magnolia Buildings" by Elizabeth Stucley for 
the formation of linguacultural competence of students at homereading classes. 

The article grounds the expedience of the use of Elizabeth Stucley’s novel for LCC formation of junior students 
of linguistic higher educational establishment at homereading classes. The author suggests a complex of 

sociocultural exercises integrated into the step-by-step reading process. 
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ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДИСКУРСУ 

У статті розглядаються основні методи, принципи та підходи дослідження дискурсу. 

У сучасному мовознавстві все більшого поширення набувають дослідження, в яких використовується 
могутній арсенал суміжних наук. На сучасному етапі розвитку лінгвістики існує велика кількість 
підходів як до аналізу дискурсу, так і до виділення різних його типів. Однак між усіма різноманітними 
точками зору є дещо спільне – усі вони розглядають людську поведінку як мовленнєву діяльність [1: 
288]. Сучасна гуманітарна наука значно поповнилася публікаціями, присвяченими теорії дискурсу та 
вивченню його окремих аспектів. При цьому дослідники обирають різні підходи – історичний, 
філософський, логічний, психологічний, соціологічний, когнітивний, семіотичний, культурологічний, 
лінгвістичний, іноді поєднуючи деякі з них. Це дає підстави говорити про виникнення самостійного 
напряму досліджень – теорії дискурсу, який є комплексною, гетерогенною дисципліною, що склалася на 
перетині лінгвістики, соціології знання, когнітивної антропології та сучасних критичних досліджень 
культури [2: 11]. 

Не можна в одній статті назвати роботи всіх авторів з різних галузей знань, які включають дискурс у 
коло своїх наукових інтересів. Виходячи з мети нашої статті, що полягає в узагальненні основних 
методів та підходів до вивчення дискурсу, нам не оминути найяскравіших постатей учених, які 
долучилися до вивчення цієї проблеми. Наукові розвідки такого типу є актуальними, оскільки дають 
можливість систематизувати напрацьований теоретичний матеріал, що допоможе досліднику 
зорієнтуватися у розмаїтті поглядів, точок зору, концепцій та теорій. 

Одне з центральних понять сучасної лінгвістичної теорії – " дискурс" – висунулося на передній план 
міждисциплінарних методологічних пошуків і увійшло до сучасного концептуального апарату дискурс-
аналітичних досліджень [3: 167].  

Дискурс – це текст, "занурений у життя", "мова у житті", тобто текст  як результат цілеспрямованої 
соціальної дії, як фокус дій мовних і мовленнєвих, соціокультурних і прагматичних, когнітивних і 
психологічних факторів [4: 136–137]. Тобто це не просто мовне/мовленнєве формоутворення, яке 
складніше за окреме речення, а тотальне культурне явище: результат і чинник комунікації, переплетіння 
мовних взаємодій агентів комунікації, живе середовище спілкування, яке, як відомо, створює нові 
фізичні дії, ментальні й психічні продукти. 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики між дослідниками немає загальної думки, що повинно 
вважатися дискурсом. Так, Б. Палек відзначає, що дискурс – це "одиниця більш високого рівня, ніж 
речення ... твір мовлення" [5: 244]. Якщо О.М. Мороховський   визначає дискурс як  "послідовність 
взаємопов’язаних висловлювань" [6: 5], то В.О. Звегінцев розуміє дискурс як  "два або декілька речень, 
які знаходяться одне з одним у змістовому зв’язку" [7: 170]. Заслуговує на увагу також і визначення, яке 
дає В. Кох. На його думку, дискурс – це "будь-який текст (або частина тексту), в якому є ознаки одного й 
того ж конкретного мотиву" [8: 163]. Існують й інші визначення дискурсу. Дискурс, за В.Г. Борботько, – 
це текст, але такий, який складається з комунікативних одиниць мови – речень та їх об’єднань у більші 
єдності, які знаходяться у безперервному смисловому зв’язку, що дозволяє сприймати його як єдине 
утворення.  В.Г. Борботько підкреслює той факт, що текст як мовний матеріал не завжди являє собою 
зв’язне мовлення, тобто дискурс. Текст – загальніше поняття, ніж дискурс. Дискурс завжди є текстом, 
але зворотнє твердження – неправильне. Не будь-який текст є дискурсом [9: 81]. 

Сьогодні функціонування мови розглядається як різновид когнітивної діяльності, а когнітивні 
механізми та структура людської свідомості досліджуються через мовні явища. Зміна наукової 
парадигми зробила необхідним аналіз  мовних явищ не лише в комунікативному, а й у когнітивному 
аспекті. Тому головними завданнями лінгвістичного аналізу дискурсу стають: опис та пояснення 
внутрішньої когнітивної структури й динаміки того, хто говорить, і того, хто слухає, вивчення 
комунікативних і когнітивних універсалій, опис мови як процесу відтворення соціально, культурно і 
лінгвістично значущих типових ментальних моделей, які відображають універсальне і спеціальне. 
Розвиток когнітивного підходу до явищ мови сприяв дослідженню мовних форм як похідних 
концептуалізації світу людською свідомістю, а їх значень – як певних структур знання, концептів, що 
закріплені мовними знаками.  Саме тому дослідження дискурсу набуває нових ракурсів розгляду й 
неминуче опиняється в полі зору вчених, оскільки є цінним матеріалом для вивчення проблем 
концептуалізації, категоризації, розвитку і функціонування мовної свідомості. 

Когнітивний підхід до вивчення дискурсу перемежовується із етно- та лінгвокультурологічним 
підходами, які, у свою чергу, спрямовані на виявлення в дискурсі етноспецифічних та культурних 
особливостей конкретного національного мовлення, виявів особливої національної ментальності, 
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світобачення та "картини світу". Об’єктом дослідження лінгвокультурології стають архетипічні та 
прототипічні компоненти людської свідомості, зафіксовані у міфах, легендах, ритуалах, обрядах, 
фольклорних та релігійних дискурсах, поетичних та художніх текстах. Лінгвокультурологічний підхід до 
вивчення дискурсу дозволяє виявити, дослідити та описати ті складові, які й обумовлюють його 
національну специфіку. Через це до найактуальніших проблем  етно- та лінгвокультурології вчені 
відносять такі, як: виявлення універсальних та національно-специфічних рис дискурсу; дослідження його 
національної складової, класифікацію факторів, що обумовлюють національну специфіку, вивчення 
давніх архетипічних та прототипічних уявлень, відображених у мові та дискурсі. 

У сучасній філософії вивчення дискурсу набуло статусу окремого напрямку – "філософії дискурсу", 
який розробляє концепцію цього феномена як універсальної моделі різних соціальних практик, 
тлумачачи його не тільки як розмову, бесіду, мовне спілкування, мовленнєву практику, учасники якої 
прагнуть практично вирішити конкретні завдання (наприклад, прояснити фундаментальні проблеми 
політики, релігії, моралі), але і як найважливіше знаряддя глобальних перетворень соціальної дійсності. 
Філософія дискурсу несе в собі більш масштабне бачення мови як "живої грибниці дискурсів, котрі 
виникають і еволюціонують у просторово-часовому континуумі живої мови" [10: 18]. 

Логічний підхід, що знайшов висвітлення у працях пізнього Л. Вітгенштейна, Дж. Остіна, 
Дж. Сьорля, П.Ф. Стросона, П. Грайса, Е. Ліча, ставить за мету вивчення намірів (інтенцій) автора 
дискурсу, істинність (хибність) висловлювань, дотримання (порушення) принципів, максим, конвенцій 
спілкування. У логіці кінця XIX-го – початку XX-го ст. інтенсивно проводилися дослідження, результати 
яких активно запозичуються лінгвістикою. Серед них – проблеми референції та предикації, смислу та 
значення, природи власних імен та дейсису, питання розмежування подій, процесів та фактів, 
розрізнення пропозицій та пропозиційних відносин. Новітні напрямки досліджень, у першу чергу теорія 
мовленнєвих актів, виникли завдяки зусиллям логіків і філософів мови Дж. Остіна та  Дж. Сьорля. Теорія 
мовленнєвих актів, на думку Е. Бенвеніста, вводить дискурс до сфери мовлення індивіда. Ядро теорії 
складають ідеї, викладені англійським логіком Дж. Остіном у курсі лекцій, прочитаних у Гарвардському 
університеті в 1955 р. і опублікованих в 1962 р. під назвою "How to do things with words" (у російському 
перекладі "Слово как действие"). Згодом ці ідеї були розвинуті американським логіком Дж. Сьорлем у 
монографії "Speech acts" та низці подальших публікацій, а також у працях англійського логіка             
П.Ф. Стросона. 

Об’єктом дослідження вищезгаданої теорії є акт мовлення, що полягає у висловленні мовцем речення 
в ситуації безпосереднього спілкування зі слухачем, що дає можливість максимально сфокусувати увагу 
на детальному описі внутрішньої структури мовленнєвого акту – елементарної ланки мовної взаємодії. 
Хоча теорія мовленнєвих актів має ряд недоліків (досліджується вузький набір функціональних одиниць, 
у структурі мовленнєвого акту не відображена специфіка спілкування як взаємодії, мовленнєвий акт 
вивчається ізольовано і ототожнюється з реченням, не береться до уваги поліфункціональність 
висловлювань у мовленні, ігнорується внутрішня логіка розвитку комунікації та взаємодії її учасників, 
контекст залучається епізодично), вона виявилася досить ефективною для дискурс-аналізу в плані 
вивчення тактик та стратегій впливу на слухача, істинності/хибності висловлювання, умов 
успішності/неуспішності спілкування, визначення мовних універсалій та етноспецифічності 
іллокутивних засобів.  

Психологічний підхід, який вивчає вплив на свідомість індивідуума, розглядає механізми породження 
та сприйняття дискурсу, при цьому акцентує увагу на індивідуальній його природі та персоніфікації [11: 
405]. Проблему цілеспрямованості породження дискурсу вирішує інтент-аналіз, що розробляється в 
Інституті психології РАН під керівництвом Т.Н. Ушакової. В основу цього методу покладена ідея, що 
мовлення – цілеспрямована дія. Відповідно намір (інтенція) як імпульс до висловлювання, пов’язаний з 
певним змістом думки або почуття, лежить в основі практично кожного мовного вияву. Намір складає 
власне психологічний пласт, який "уловлюється" учасниками дискурсу. Особливо благодатним для 
виявлення інтенцій є конфліктний дискурс. У кожному матеріалі такого дискурсу була виявлена 
характерна структура інтенцій мовця, яка отримала назву "конфліктного трикутника". 

Поштовхом до соціологічних студій були праці французького дослідника Мішеля Фуко, який 
розглядав дискурс як соціально обумовлену організацію системи мови та дії [12: 126]. Його "дискурсія" 
виявилися своєрідним інструментом пізнання, нетрадиційним підходом до аналізу культури. Згідно з 
його концепцією, для вивчення дискурсу необхідно залучати аналіз "дискурсивної події" в контексті 
позаумовних умов виникнення дискурсії – економічних, політичних, ідеологічних, соціальних тощо. 
Адже субстантивація мови відбувається не стільки за рахунок мовних та логічних засобів, скільки за 
рахунок соціальних факторів у межах більш широкого соціокультурного простору, а саме прийнятих у 
суспільстві способів та правил детермінації мови. Таким чином, за допомогою дискурс-аналізу мовні 
висловлювання можна досліджувати не тільки лінгвістично, але й соціально, проясненням у них норм та 
правил. 
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Соціологічний підхід передбачає дослідження дискурсу в плані особливостей сприйняття його 
окремими прошарками суспільства, представниками професійних колективів та етнічних груп. Як 
стверджує Г.Г. Почепцов, "дискурс – це вже не суто лінгвістична структура, а соціолінгвістична. Він має 
відповідати нормам мовної ситуації, комунікативної ситуації та соціальної ситуації. Дискурс – це мовна 
дійсність, яку покладено на соціальні координати" [13: 99]. При соціологічному підході увага 
приділяється явищам лінгвістичної варіативності, що обумовлені соціальними факторами (клас, стать, 
етнічний тип). Функціонування та варіативність мови в реальному житті зумовили вивчення різних 
соціальних типів дискурсу – професійних: медичних, театральних, академічних, юридичних, політичних, 
ділових тощо; тендерних: жіночих та чоловічих; вікових: дитячих, молодіжних; етнічних: негритянських, 
латиноамериканських ( в англомовному континуумі) тощо. 

Проникнення дискурс-аналізу в лінгвістику сприяло підвищенню її статусу в ієрархії наукових 
дисциплін. Результатом дискурсивного етапу досліджень став той факт, що вивчення дискурсу як 
поєднання вербального та невербального у комунікації призвело до більш тісної взаємодії лінгвістики з 
багатьма антропоорієнтованими дисциплінами, сприяло проникненню лінгвістичної інформації в інші 
галузі знань [14: 11]. Дискурс-аналіз як метод, принцип, самостійна дисципліна, відкрита для інших 
галузей знань, увібрав у себе загальну спрямованість дослідження на багатогранне, комплексне вивчення 
такого складного багатомірного феномена, як дискурс. 

Кожен із вищезгаданих підходів, безперечно, сприяє всебічному аналізу, опису і осмисленню 
соціолінгвістичного феномена дискурсу, який все більше набуває міждисциплінарного статусу і стає 
об’єктом новітніх теоретичних напрямків та наукових дисциплін – теорії дискурсу, дискурс-аналізу, 
дискурсивної лінгвістики. 

Таким чином, у результаті дослідження були виокремлені основні напрямки і підходи до вивчення 
унікального соціолінгвістичного феномена, що отримав назву дискурсу в межах гуманітарних та 
соціальних дисциплін. Теоретичні узагальнення допоможуть напрацювати власну концепцію дискурсу з 
метою її подальшого застосування для конкретного практичного аналізу мовного матеріалу.       
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Павленко Н.А. Основные подходы и методы изучения дискурса. 

Статья дает обобщенный анализ основных методов, принципов и подходов изучения дискурса. 

Pavlenko N.O. The main approaches and methods of discourse research. 

The article considers the main methods, principles and approaches of discourse research. 
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СВІЙ / ЧУЖИЙ У ХУДОЖНІЙ СЕМАНТИЦІ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНІВ Г. ГРІНА) 

У статті розглядається текстовий концепт СВІЙ / ЧУЖИЙ, окреслюються складові досліджуваного 
концепту та його функції у художніх текстах. 

Сучасний етап дослідження художнього тексту характеризується зверненням до концептуальної 
організації останнього [1; 2], що передбачає, зокрема, вивчення текстових концептів [3]. На сьогодні 
висунуто припущення, що всі основні концепти, такі, як життя, смерть, любов, ненависть тощо, слід 
описувати бінарно, оскільки повнота знань не може спиратися лише на одну складову [4: 178]. Вивчення 
фундаментальних семантичних опозицій уможливлює більш ґрунтовний опис концептуальної та мовної 
картин світу. Наша робота є внеском до теоретичного осмислення та опису фундаментальної опозиції 
СВІЙ / ЧУЖИЙ.  

Актуальність обраної теми зумовлена тим, що СВІЙ / ЧУЖИЙ визнається одним з базових концептів 
– таким, що визначає способи членування дійсності людиною, має вирішальне значення для вивчення 
концептуальної будови мови [5: 95]. Цей концепт є характерним для мовної картини світу будь-якого 
народу [6: 472] та будь-якої мовної особистості [7: 94]. 

Вибір матеріалу дослідження обумовлено характерними особливостями творчості Г. Гріна, для якого 
проблема СВІЙ / ЧУЖИЙ є стрижневою. Вона визначає побудову системи персонажів, яких можна 
поділити на два табори: "своїх" та "чужих". У проаналізованих творах письменника особлива увага 
приділяється персонажам, які знаходяться на межі СВОГО / ЧУЖОГО (втікачам, зрадникам, шпигунам, 
особам, що піддаються остракізму з боку суспільства). 

Метою статті є виявлення ролі концепту СВІЙ / ЧУЖИЙ у романах Г. Гріна. 
Поставлена мета передбачає необхідність розв'язання таких завдань: визначити складові текстового 

концепту СВІЙ / ЧУЖИЙ та характер взаємовідношень між ними; побудувати прототипову модель 
зазначеного концепту; визначити його основні функції у художньому тексті. 

Керуючись одним з принципів сучасної лінгвістики, а саме необхідністю застосування 
міждисциплінарного підходу до вивчення мовних явищ, ми звернулися до наукових розвідок, 
присвячених опозиції СВІЙ / ЧУЖИЙ, не тільки у галузі філології [6; 7; 8; 9], але й у філософії та 
психології [10; 11; 12; 13; 14]. Аналітичний огляд наукових праць виявив тісний зв'язок опозиції СВІЙ / 
ЧУЖИЙ з категоріями Я / ІНШИЙ, САМ / ІНШИЙ, Я / ТИ, МИ / ВОНИ. Результати проведеного аналізу 
дозволяють стверджувати, що поняття Я (САМ, МИ) – СВІЙ; ІНШИЙ (ТИ, ВОНИ) – ЧУЖИЙ не є 
тотожними. Сфера Я (САМ, МИ) може одночасно містити в собі сфери СВОГО та ЧУЖОГО, у той час 
як ІНШИЙ (ТИ, ВОНИ) не обов'язково є ЧУЖИМ та може входити до сфери СВОГО.  

Незважаючи на полярність філософських поглядів та методологічних підходів, автори зазначених 
праць є одностайними в одному – відношення між членами опозиції Я / Інший, Я / Ти, Сам / Інший не є 
антагоністичними. Необхідність постійної взаємодії та неможливість їх існування одна без одної 
зазначається як у межах філософії [10: 16, 21; 11: 19], так і в психології, де підкреслюється обов'язковість 
присутності Іншого у психічному житті людини [13: 10, 84]. 

У нашій статті СВІЙ / ЧУЖИЙ розглядається як динамічне текстове утворення, яке є невід'ємною 
складовою образної системи художнього твору та складається з двох частин, що доповнюють одна одну 
(див. рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Відношення у межах концепту СВІЙ / ЧУЖИЙ 

СВІЙ визначається як сфера знайомого, рідного, зрозумілого, подібного. ЧУЖИЙ – як сфера 
таємничого, незрозумілого, несхожого. Сфера СВІЙ може розширюватися у процесі пізнання оточення, 
коли чужий, ворожий стає знайомим та зрозумілим. Проте повного зникнення ЧУЖОГО досягнути 
неможливо, оскільки ЧУЖИЙ завжди присутній у СВОЄМУ. Кожний елемент сфери СВІЙ, що виступає 
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як суб'єкт будь-яких відношень, можна тлумачити як ЧУЖИЙ, оскільки порівняння, оцінка неминуче 
передбачають присутність Іншого [15: 172].  

Критеріями віднесення певного явища дійсності до сфери СВІЙ або ж ЧУЖИЙ є наявність у 
художньому тексті відповідних мовних показників. Маркування СВОГО та ЧУЖОГО може відбуватися, 
зокрема, за рахунок повтору присвійних займенників; конструкцій, лексичних одиниць, семантика яких 
вказує на приналежність чи володіння; стилістичних прийомів, які створюють образ господаря; а також 
мовних засобів, які вказують на відстань між людьми, предметами, явищами [9: 23]. 

Так, показниками СВОГО є особові займенники I (я), we (ми), присвійні займенники, лексеми: a part 
of smth (частина чогось), а friend (друг), а schoolfellow (шкільний товариш) тощо. Наприклад: "It was like 
meeting an unknown brother – Jones and Brown, the names were almost interchangeable, and so was our status. 
For all we knew we were bastards, although of course there might have been a ceremony – my mother had 
always given me that impression. We had both been thrown into the water to sink or swim, and swim we had – 
we had swum from very apart to come together in a cemetery in Haiti" [16:302-303]. Проводячи паралелі між 
обставинами свого життя та життя Джоунза, головний герой роману Г. Гріна "Комедіанти", Браун, 
окреслює сферу СВОГО. Це відбувається за допомогою показників brother (брат), we (ми), our (наш), we 
... both (ми ... обидва), together (разом) тощо. Роль батьків у їхньому житті також об'єднує персонажів. 
Вони обидва були кинуті в воду, щоб або потонути, або ж виплисти. 

Сфера ЧУЖОГО окреслюється за допомогою ксенопоказників (тобто показників чужого), зокрема 
лексем: a stranger (чужинець), an enemy (ворог), an outsider (стороння людина), an alien (іноземець). У той 
час як свій, рідний світ історично пов’язаний насамперед з поняттям рідної землі, чужий світ 
знаходиться, як правило, далеко [8: 301]. Саме тому відчуженість між персонажами передається 
зображенням величезної відстані, що виникає між ними: "Although they could touch each other it was as if 
the whole coastline of a continent was already between them; their words were like the stilted sentences of a bad 
letter-writer" [17:100]. Незважаючи на те, що герої могли торкнутися один одного, складалося враження, 
що між ними лежало все узбережжя континенту. Персонажі не можуть віднайти потрібних слів, їх слова 
нагадують піднесений стиль, який недоречно використовується людиною, котра не вміє писати листа. 

Основним для окреслення сфер СВОГО та ЧУЖОГО є поняття "кордону". Динамічність концепту 
СВІЙ / ЧУЖИЙ проявляється у розмитості кордонів між обома сферами, у можливості їх 
взаємопроникнення завдяки механізмам привласнення або відчуження.  

Привласнення розглядається як прагнення до освоєння чужого, використання його для власних 
потреб [18: 22] (див. рис. 2). 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 2. Прототипова схема відношень привласнення у художньому тексті 

У результаті дії механізму привласнення відбувається розімкнення кордонів, проникнення СВОГО до 
сфери ЧУЖОГО . Наприклад: "Suddenly and without warning she began to talk. It was as if by the inadvertent 
use of a password he had induced a door to open: he couldn’t tell now which word he had used" [17: 138]. У 
наведеному прикладі зображено розгортання стосунків між головними героями роману "Суть справи" 
Скобі та Хелен. Несподівано для Скобі йому вдалося відшукати "пароль" (а password) до внутрішнього 
світу Хелен. Метафоричний вираз "he had induced a door to open" (він змусив двері відчинитися) є 
мовним втіленням кордону, що розкривається, та допомагає подолати відчуження між персонажами. 

Зворотний процес, тобто розширення сфери ЧУЖОГО за рахунок переходу до неї явищ дійсності зі 
сфери СВОГО, розглядається як відчуження (див. рис. 3). 

 

 
 
 
 
 
 

 

Рис. 3. Прототипова схема відношень відчуження у художньому тексті 
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Розширення сфери ЧУЖОГО ілюструє наступний приклад. "He began to see her face through the 
darkness, thin, grey, attenuated – it was like trying to remember the features of someone he had once known who 
had gone away. One would build them up in just this way – the nose and then if one concentrated enough the 
brow; the eyes would escape him" [17: 79]. Символічним кордоном між персонажами постає темрява 
(darkness). Ксенопоказниками, які актуалізують явище відчуження, стають показники віддалення "go 
away" (піти геть), "escape" (втекти), а також використання граматичної форми минулого перфектного 
часу (had known, had gone away), що підкреслює відстань між персонажами.  

Відношення привласнення та відчуження зумовлюють наявність силової взаємодії між компонентами 
концепту СВІЙ / ЧУЖИЙ, що, у свою чергу, викликає появу напруження між ними. Розглядаючи 
напруження як двосторонній процес, тобто такий, що передбачає конфлікт та його гасіння [19: 10], ми 
вважаємо, що розкриття сутності текстового концепту СВІЙ / ЧУЖИЙ можливе саме за умови 
використання поняття напруження. Два протилежні полюси концепта, які одночасно заперечують один 
одного та не можуть існувати один без одного, то віддаляються один від одного, то перетинаються, та 
проникають один в одного, перетворюються на текстове явище, яке привертає безпосередню увагу 
читача. Таким чином, концепт СВІЙ / ЧУЖИЙ стає одним з головних засобів створення текстового 
напруження. 

Розгортання зазначених типів відношень між компонентами концепта СВІЙ / ЧУЖИЙ може 
відбуватися на двох структурних рівнях – відношення Я / Інші, а також відношення в середині Я (пошук 
Іншого в собі) (див. рис. 4). Для вивчення відношень у середині Я залучаються дані щодо структурних 
рівнів людської особистості, запропоновані у концепції особистості З. Фройда [14], а також поняття Я-
концепції [20].  

 

СВІЙ                                                                                      ЧУЖИЙ 

 

Рис. 4. СВІЙ / ЧУЖИЙ в аспекті відношень Я / Інші та в середині Я 

Рис. 4 ілюструє особливості проявів концепта СВІЙ / ЧУЖИЙ у зовнішній та внутрішній комунікації 
індивіда. Пунктирною лінією позначено кордон між сферами СВОГО та ЧУЖОГО. За рахунок 
розщеплення сфера Я стає багаторівневою [21: 298], у ній розрізняють ядро (Я-для себе) та оболонку (Я-
для інших) [22: 64]. Персонаж сприймає себе неоднозначно, відчужується як від себе, так і від інших, у 
результаті чого певна частина власного Я може входити до сфери ЧУЖИЙ. Таким чином, з'являються 
суперечності не тільки між особистістю та оточуючими, а й в аутокомунікації (тобто у внутрішньому 
світі особистості). Виникає напруження між тим, що Я є, і тим, чим Я маю бути [23: 121].  

У той же час Інші не обов'язково входять лише до ЧУЖОГО, оскільки завдяки дії механізму 
привласнення елементи оточення індивіда можуть переходити у сферу СВОГО. 

Проведений аналіз складових концепту СВІЙ / ЧУЖИЙ дозволяє виділити основні його функції у 
романах Г. Гріна. Зазначений текстовий концепт виступає центром, навколо якого відбувається 
структурація персонажів художнього твору. СВІЙ / ЧУЖИЙ є одним із засобів створення текстового 
напруження, крім того він безумовно є невід'ємною складовою образної системи романів Г. Гріна. В 
образній системі проаналізованих романів актуалізація СВІЙ / ЧУЖИЙ відбувається за допомогою 
художніх порівнянь. Завдяки методам концептуального аналізу нами було побудовано прототипову 
концептуальну схему сукупності словесних образів на основі художніх порівнянь, що окреслюють сферу 
ЧУЖОГО, та виведено одну з концептуальних метафор, яка лежить в основі останньої (ВОРОГ – ЦЕ 
ЧУЖИНЕЦЬ) [24: 128]. 

Отже, текстовий концепт СВІЙ / ЧУЖИЙ є складним багатокомпонентним утворенням, яке є 
частиною відношень Я / ІНШИЙ, САМ / ІНШИЙ, Я / ТИ, МИ / ВОНИ. У свою чергу, на структурному 
рівні цей концепт включає в себе відношення Я / ІНШІ та відношення в середині Я. Динамічними 
процесами, які відбуваються у межах концепту та забезпечують його функціонування, є відчуження та 
привласнення.  

У подальших дослідженнях перспективним є більш детальне вивчення характеру функціонування 
СВІЙ / ЧУЖИЙ як складової частини образної системи художнього твору. 

Інші 
Я-для-інших 

Я-для-себе 
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Присяжнюк Л. Ф. СВОЙ / ЧУЖОЙ в художественной семантике (на материале романов Г. Грина). 

В статье рассматривается текстовый концепт СВОЙ / ЧУЖОЙ, очерчиваются составляющие 
исследуемого концепта и его функции в художественном тексте. 

Prysyazhnyuk L.F.  SELF / ALIEN in literary semantics (based on novels by G. Greene). 

The article centers on the investigation of the textual concept SELF / ALIEN. The components of the concept are 
singled out, the functions of the concept in literary texts are revealed. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗМІСТОВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК  КОНЦЕПТУ СУПЕРНИЦТВО ЗАСОБАМИ 
СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Стаття присвячена визначенню значущості концепта СУПЕРНИЦТВО в англійській концептосфері та 
виявленню його змістовних ознак за допомогою сучасних англомовних лексикографічних джерел. 

Проблема ментальних сутностей – концептів – є першочерговою та актуальною у сучасній 
когнітивній лінгвістиці [1: 41; 2; 3; 4; 5]. Метою нашого дослідження є виявлення змісту концепта 
СУПЕРНИЦТВО і визначення його місця у сучасній англійській концептосфері.  

Існує значна кількість тлумачень терміна  "концепт" – з містичної, богословської, діалектичної, логічної, 
методологічної, семіологічної, лінгвістичної точок зору [6: 19]. Йменували концепт по-різному в різний час, 
описуючи різні прояви його сутності: "ідея" Платона, "категорія" Аристотеля, "вроджені ідеї" Декарта, 
"внутрішні  форми" Гумбольдта, "понятійні категорії" лінгвістів ХХ ст. Термін "концепт" походить не з лат. 
"conceptus" – "поняття", а з  лат. "conceptum", що означає "зерно, зародок", тобто "паросток першообразу, 
першосмисл, те, що здатне прорости і словом, і думкою, і ділом" [6: 19-23]. Слідом за  О.С. Кубряковою, 
тлумачимо концепт як оперативну змістовну одиницю пам’яті, ментального лексикону, концептуальної 
системи і мови мозку, всієї картини світу, відображеної в людській психіці [7: 90].  

Концепт СУПЕРНИЦТВО слід вважати базовим, навколо якого групуються інші концепти, які 
репрезентують різноманітні види і форми людської активності, оскільки, на  думку  Й. Хьойзінги, гра як 
боротьба за щось, змагання (іншими словами, суперництво) є структурною основою людських дій, 
всеоб’ємним способом людської діяльності, універсальною категорією людського існування [8: 13, 42].  

Явище суперництва є невід’ємною складовою будь-якого етапу еволюційного розвитку на Землі – від 
зародження життя до сучасності. Неусвідомлюване суперництво властиве навіть рослинам (за ресурси 
росту, простір і т.п.), тваринам (внутрішньовидова та міжвидова агресивна конкуренція як наслідок 
природного відбору) і  первісним людям (внутрішньоплеменна та міжплеменна конкуренція в боротьбі за 
виживання) [9; 10]. Згідно з теорією природного відбору Ч. Дарвіна, всі нездатні до самозбереження 
повинні вимирати, поступаючись тим, хто будь-якою ціною і усіма засобами перемагає і знищує ворогів 
та суперників [11: 34]. Таким чином, суперництво як вид взаємодії з’явилося задовго до появи людини на 
Землі. З появою інтелекту, з його інформаційним збагаченням, виникненням культури,  суперництво 
прийняло, крім несвідомих агресивних, свідомі, неагресивні форми реалізації [10: 24]. Культура, отже, 
бере свій початок як гра (суперництво). По всій землі в ранньому архаїчному суспільстві існували 
різноманітні церемоніальні, ритуальні змагання, сакральні змагання – звичаї агоністичного характеру (у 
Давній Греції, Китаї, Британській Колумбії і т.д.): суперництво за фізичну, соціальну, моральну перевагу 
[8: 66-77]. Поняття "змагання" знайшло своє вираження у грецькій мові, санскриті, давньоіндійській, 
китайській, давньогерманських мовах  (у давньоскандинавській, давньоірландській літературі, 
наприклад). Суперництво відображене і в давньоанглійському епосі: у "Беовульфі" – змагання у 
хвастливості, спрямоване проти опонента [8: 47, 79]. Пояснення надзвичайної важливості явища 
суперництва у суспільному житті лежить у самій людській природі [8: 84]. Як стверджує Г. Меррей, 
суперництво є реалізацією фундаментальної потреби у досягненні, притаманної будь-якому індивіду [12: 
172]. А.А. Адлер у своїй теорії особистості вважає цю потребу вродженою і наголошує разом з іншими 
психологами, що, згідно з концепцією послідовності народження, людина здатна вступати у суперництво 
(наприклад, з іншою дитиною у сім’ї за увагу, любов, прихильність батьків) з самого народження і до 
кінця життя [12: 126; 13].   

Отже, зважаючи на виявлення явища суперництва на всіх етапах філогенезу й онтогенезу (навіть на 
довербальному етапі становлення концептуальних систем у свідомості людини, коли досвід 
класифікувався ще до мови) і у будь-якій культурі, доходимо висновку, що концепт СУПЕРНИЦТВО є 
універсальним для всіх народів і має місце у концептосфері будь-якої мови. Проте навіть при 
однаковому наборі універсальних концептів у кожного народу існують особливі, лише йому притаманні 
змістовні характеристики і співвідношення між цими концептами, що і створює основу національного 
світобачення й оцінки світу      [1: 74]. За класифікацією В.А. Маслової, концепт СУПЕРНИЦТВО 
належить до групи "соціальні поняття і відношення". Він є абстрактним концептом із узагальненими 
семантичними ознаками, що відволікаються від конкретних реалій. За ним немає предметного референта 
у позамовному світі, тому він допускає досить вільні інтерпретації [2: 13]. 

Концепт – це квант структурованого знання, який складається із компонентів (концептуальних, 
змістовних ознак), тобто окремих ознак об’єктивної чи суб’єктивної дійсності, які диференційно 
відображені у свідомості [1: 53; 3: 24]. Ядро концепта – це словникові значення лексеми, яка його 
репрезентує у мові [1: 58]. Периферійні  ознаки відображають суб’єктивний досвід, конотації й асоціації 
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лексеми. Ця частина концепта нестабільна і варіюється залежно від ситуації спілкування [1: 54; 4: 53]. 
Послідовність розташування цих ознак не є суворою, жорсткою і має індивідуальний характер [2: 17; 3: 
30]. Концептуальні характеристики виявляються через значення мовних одиниць [3: 31; 7: 92]. Проблема 
співвідношення ментальних одиниць і вербальних значень є однією з ключових у сучасній когнітивній 
науці і наразі не має однозначного вирішення. Так, Р. Джекендофф вважає, що значення мовних засобів 
повністю рівні концептам, які в них виражаються [14: 289]. У межах когнітивної семантики значення 
мовних форм пов’язується зі знанням та інтерпретується як концепт, схвачений знаком, як результат 
обробки інформації і фіксації людського досвіду [7: 91; 15: 155]. У мові представлена лише частина 
концептуального змісту, оскільки вербалізації підлягає концептуальна структура із лише найбільш 
релевантними властивостями об’єкта. Вона є ядром ментальної репрезентації сприйнятого. Ментальна 
репрезентація є багатшою за концептуальну, тому що пов’язана з усіма сприйнятними ззовні 
тактильними відчуттями, візуальними і фізичними характеристиками об’єкта. Інформація, виділена 
людиною як особливо релевантна для існування і тому означена мовою, відображена у словникових 
дефініціях [5: 357; 16: 125]. Саме концепт визначає семантику мовних одиниць, які його виражають [4: 
59; 5: 39]. Існування численних синонімів, різноманітних дефініцій одного й того ж концепта 
підтверджує, що мовні засоби своїм значенням передають лише частину концепта. Все ж мовні засоби – 
найкращий, найдоступніший засіб доступу до реконструкцій концептуального знання [2: 21; 3: 40]. 

Опис структури концепта, який лежить в основі номінації і пояснює назву речей та об’єктів 
закріпленими за ними у мовній системі  іменами, є метою когнітивної семантики [17: 112]. Зміст 
концепта СУПЕРНИЦТВО визначається за допомогою аналізу словникових дефініцій із сучасних 
англомовних лексикографічних джерел [18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27]. У складі словникових 
дескрипцій вичленовуються семантичні компоненти (семи) як мінімальні одиниці плану змісту, які є 
елементарним відображенням у мові різноманітних сторін і властивостей позначуваних предметів і явищ 
дійсності. 

У сучасній англійській мові концепт СУПЕРНИЦТВО об’єктивований лексичними одиницями "rival, 
rivalry, rivaling, rivaled, unrivalled, rivalless, rivalrous", дефініції яких слугуватимуть експлікації 
концептуальних характеристик. Аналіз сучасних словникових тлумачень лексеми "rivalry" дозволяє дати 
таке її визначення: "rivalry is a situation or feeling of active or strong competition for something [18: 969;         
19: 1255; 20: 1422; 21: 1134; 22: 526; 23: 859]; action, position or relation of rivals [24: 1237]." Наведена 
дефініція дає можливість виявити такі типові змістовні характеристики (ЗХ) концепту СУПЕРНИЦТВО 
у сучасній англомовній картині світу: ЗХ1 – змагання, що характеризується активністю, інтенсивністю 
(active or strong competition) і проявляється у діях і ставленні суперників один до одного (action, position 
or relation of rivals); ЗХ2 – боротьба за досягнення певної цілі (competition for something). 

Оскільки у всіх проаналізованих словникових дефініціях лексеми "rivalry" присутні семи 
"competition" [18: 969; 19: 1255; 20: 1422; 23: 1134], або "rival" [25: 1390], або обидві одразу [22: 526; 26: 
1237], доцільним є звернення до їх тлумачень. Таким чином, "a rival is any of two or more individuals or 
groups of people competing with another or others [18: 969; 23: 859; 26: 528] for the same(singlе) goal [19: 
1255; 24: 1237;          25: 1390] in the same field (e.g., love, sport, business) [19: 1255] who tries to equal, 
nearly equal or outdo another/others [23: 859; 24: 1237; 25: 1390; 27: 1255] in having or doing something [27: 
748]." Таке визначення дає можливість уточнити попередні характеристики  (ЗХ2 – наявність єдиної, 
однієї і тієї ж, спільної цілі (the same, single goal)) і додати інші:  ЗХ3 – взаємодія кількістю не менше 
двох осіб (команд, організацій і т.п.) з такими можливими варіантами: одна особа – одна особа, одна 
особа – група осіб, група осіб – група осіб (any of two or more individuals or groups of people competing 
with another or others); ЗХ4 – реалізація суперництва у спільній, одній і тій самій сфері (in the same field); 
ЗХ5 – змагання з метою перевершити опонента, бути з ним на одному рівні, наближатися до нього (to 
equal, nearly equal or outdo) у володінні певними речами, якостями, уміннями або у здійсненні певної 
діяльності (in having or doing something). Дослідження лексеми "competition" дає можливість дати таке її 
тлумачення: "competition is a situation or an organized event in which two or more people or groups of people 
act against each other [20: 312] in order to get something (supremacy, a prize, acknowledgment, profit, honor, 
advantage etc.) [19: 283; 24: 300] while only one person or group can get it [19: 283]." Це визначення дає 
змогу уточнити попередню ЗХ2 (можливими цілями у суперництві є влада, верховенство, нагорода, 
визнання, прибуток, честь, користь і т.п. (power, supremacy, a prize, acknowledgment, profit, honor, 
advantage etc.)) і виявити наступні концептуальні характеристики: ЗХ6 – умови перебігу суперництва – 
штучно організовані (у випадку спортивних змагань, різноманітних ігор або сторонніми спостерігачами 
чи посередниками) і природні ( в результаті реальної соціальної взаємодії) (a situation or an organized 
event); ЗХ7 – результати суперництва: перемога лише одного учасника / однієї сторони (only one can get). 
Передбачаємо можливість відсутності переможця в результаті досліджуваної взаємодії. Узагальненим 
визначенням дієслова "rival" є наступне: "to rival is to strive to outdo, equal or approach  equality [20: 1422; 
23: 859; 24: 1237; 26: 528] with someone who is of the same standard or quality    [18: 969]." На його підставі 
виявляється ЗХ8 – умовою виникнення суперництва є приналежність обох сторін до одного і того ж 
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соціального, інтелектуального, професійного, емоційного та ін. рівня (someone of the same quality or 
standard). 

Таким чином, змістовні ознаки концепта СУПЕРНИЦТВО у сучасній англійській концептосфері 
несуть інформацію про вид і сферу прояву, цілі, кількість і характеристики актантів, мету, умови 
перебігу і результати. Перелічені змістовні ознаки є ядерними, оскільки представлені базовими 
дефініціями із сучасних лексикографічних джерел. Периферія концепта пов’язана із віковою, гендерною, 
соціальною приналежністю, індивідуально-психологічними особливостями носіїв англійської мови. 
Отже, як і будь-який концепт, концепт СУПЕРНИЦТВО має багатокомпонентну структуру і займає одне 
з базових місць у сучасній англомовній картині світу. У перспективі плануємо дослідити синонімічні 
зв’язки лексеми "rivalry".      
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средствами современного английского языка. 

 Статья посвящена определению значимости концепта СОПЕРНИЧЕСТВО в английской 
концептосфере и выявлению его содержательных признаков на основе современных лексикографических 

источников. 

Savchuk I.I. The realization of content features of concept RIVALRY by means of contemporary English. 

The article focuses upon the status of the concept RIVALRY in English conceptual sphere and the explication of 
content features on the basis of modern English dictionaries. 
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ПРОБЛЕМА ПЕРЕКЛАДУ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ ПРІЗВИСЬК ДІЙОВИХ ОСІБ ТА 
ТОПОНІМІВ У ПОЕМІ-КАЗЦІ "ЛИС МИКИТА" І. ФРАНКА 

У статті розглядаються особливості аналізу текстового матеріалу у поемі-казці "Лис Микита" 
І. Франка та шляхи  трансфомації його на англомовний ґрунт. 

У середині ХХ сторіччя в Канаді зростає зацікавленість народнопоетичною творчістю України. 
Підтвердження  цього слід шукати в історичному розрізі розвитку держави: тут, завдячуючи 
еміграційним процесам, виникла велика українська спільнота, яка не тільки активно долучилася в процес 
створення економічних важелів суспільства в середині ХХ століття, але й – духовних. Перш за все було 
засновано українську вільну Академію наук, у стінах якої в 50-60-х роках попереднього століття 
видавалися наукові праці, збірники, книги, духовна вартісність яких має бути гідно оцінена  не лише на 
американському континенті, але й в Україні. 

Принаймні слід згадати "Readings in Canadian Slavic Folklore" (1958 р.) та "Матеріали до українсько-
канадійської фольклористики й діяктології" (1960 р.) за редакцією Ярослава Рудницького. А 13 років 
раніше  вийшла у читацький світ Канади книга Володимира Павлюка "Proverbs or Ukrainian Folk 
Philosophy" ("Прислів'я або філософія українського фольклору"), про яку так тепло відгукнувся В. 
Кіркконнел: "Якби скарбницю української народної мудрості можна було б перекласти на англійську чи 
французьку мови, це могло б пожвавити зацікавленість проблемами народнопоетичної творчості серед 
фольклористів  на цьому континенті" [1: 297]. Згадаймо ще автора книги "Ukrainians in Manitoba" 
("Українці в Манитобі") Павла Юзика видруковану у видавництві Торонотійського універсиету в 1953 
році.   

Інтерес світу до народнопоетичної творчості та краснописьменства України спонукала письменників і 
перекладачів української спільноти в  Канаді та США  до плідної перекладацької праці. У час штучної 
ізоляції України у ХХ столітті офіційна критика замовчувала зарубіжні англомовні переклади і 
намагання діаспорних майстрів слова у популяризації фольклорної та літературної спадщини України. 
Часто траплялося так, що вивішувалися ярлики на їх творчість, абсолютно мовознавчо не обгрунтовані. 
Настав час згадати тих, які вибудовували духовний авторитет України за її межами – Віра Річ, Ватсон 
Кіркконнел, Джон Річ, Ярослав Рудницький, Марія Скрипник, Богдан Мельник, Тетяна Шевчук-Бішоп 
(псевдонім Таня Кройтор-Бішоп) та багато інших.  

Роблячи синхронно-порівняльне дослідження перекладів вищезгаданих авторів, помічаєш, як ревно 
ставляться українці Канади до усвідомлення та шанування способу етномислення, яке є невід'ємною 
складовою народнопобутової культури українців, включаючи  їх звичаї та традиції. 

Не затухає зацікавленість перекладачів та представників краснописьменства Канади до творчої 
спадщини Івана Франка, класика української літератури кінця ХІХ початку ХХ століть, насиченої рясним 
синонімічним та антонімічним рядом, багатством діалектизмів, реалістичними описами 
народнопобутової звичаєвості українського народу. Лище за 70-90 роки ХХ сторіччя читацький світ 
побачив твори письменника в англійському перекладі Дж. Уаєра,  М. Скрипника. А найперший 
англомовний варіант "Лиса Микити" (Fox Mykyta) І. Франка завершено Богданом Мельником ще у 70-
тих роках, і уже  в 1978 році у видавництві Tundra Books книга з ілюстраціями В. Курелека вийшла у 
читацький англомовний світ. У 2000 році читач України мав змогу придбати цю книгу у двомовному 
варіанті (українська та англійська мови) з прекрасними ілюстраціями Едварда Козака. 

Важливе місце у творчому доробку І. Франка займають віршовані казки для дітей, серед яких 
найбільш значущою є казка-поема "Лис Микита". Цей твір, уперше побачивши читацький світ у 1890 
році, залишається і донині  бути українським самобутнім, актуальним твором. Автор "Лиса Микити" 
писав: "Я бажав не перекласти, а переробити стару повість про лиса, зробити її нашим народним добром, 
надати їй нашу національну подобу. Я, щоб так сказати, на чужий позичений рисунок наклав наші 
українські кольори"  [2: 153]. 

 У другому накладі 2001 року на самому початку книги читаємо: "Міжнародна Бібліотека Молоді в 
Мюнхені, Німеччина, поручає Лиса Микиту для читачів від 10-12 років і вище як найкращу із найкращих 
книжок дитячої літератури у 110 країнах світу" [3: 2]. 

Така оцінка віршованої казки "Лис Микита" І. Франка підсилює відповідальність перекладача, 
примушує його виступати саме не в ролі "переспівувача", а знавця-ерудита рідної та чужинської мови, 
який перш за все шанує "наші українські кольори". Творча робота над англійським варіантом цієї поеми-
казки насамперед вимагає від перекладача не лише ґрунтовних знань української та англійської мов, але 
вміння помітити і гідно оцінити  секрети мовно-художнього багатства  твору, в основі якого лежить 
народна розмовна мова, уміння       І. Франка пересипати сюжетну канву від самого початку і аж до кінця 
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твору мовними елементами: діалектизмами (їх у творі налічується понад  210 одиниць), приказками  та 
прислів'ями, багатим синонімічним рядом, включаючи підтекст географічних локалізацій та прізвиськ 
головних персонажів твору. 

Слушно зауважує Сергій Квіт, що "точно передати текст може лише той перекладач, який зуміє дати 
мовне вираження тому предмету, котрий відкриває йому оригінальний текст, тобто знайде мову, котра 
буде його власною і, разом з тим, відповідатиме оригіналу" [4: 42]. 

Спочатку розглянемо дійові особи казки І. Франка "Лис Микита" і проаналізуємо їх крізь призму 
українських та англійських реалій як компонентів національно-культурного контексту [5: 38-45], 
поданого у перекладі Богдана Мельника. Зразу ж хочеться підкреслити, що прізвиська (а не назви!) 
дійових осіб взяті письменником І. Франком з українського народного тваринного епосу, первинне 
значення яких приховує яскраво виражену поведінку персонажів або риси їх характерів – Лис Микита, 
Ведмідь Бурмило, Вовк Неситий (він же Вовцюньо), Кіт Мурлика (він же Мурцьо), Заєць Яць, Цап 
Базилій (він же Базьо). 

Прізвиська дійових осіб в українській народній казці грають неабияку роль, особливо тоді, коли 
героями виступають звірі. Перекладач не має ніякого морального права забувати про це. За словами 
одного із найкращих теоретиків перекладознавства Европи Іржі Лєвого, суть завдання перекладача 
полягає саме у тому, щоб "передати ідейно-естетичну сторону змісту, а текст є лиш носієм цього змісту" 
[6: 53] 

Порівняємо прізвиська головних персонажів віршованогї казки "Лис Микита" І. Франка з варіантами, 
поданими в англійському перекладі: 

Лис Микита – Fox Mykyta [3: 13] – Fox [3: 11] – Foxie [3: 35] – Fox, the Bellicose [3: 81] – Fox the Sly 
[3: 7]; 

Ведмідь Бурмило – Bear, the Growler [3: 29] – Bear [3: 29] – the Growler [3: 31]; 
Вовк Неситий (він же Вовцюньо) – Wolf [3: 7] – Mister Wolf [4: 13] – Wolf, the Hungry [3:  85] – the 

Glutton [3: 115], Glutton [3: 117] – Wolfie [3: 93]; 
Кіт Мурлика – Purry Cat [3: 17] – Cat, the Purry [3: 45] –  Moortsiu [3: 53] – Purry [55] – Cat Moorlyka [3: 

129]; 
Заєць Яць – Jack [3: 17] – Jack Rabbit [3: 17] ; 
Цап Базілій (він же Базьо) – Billy [3: 141] – Bill [3: 143] – Old Bill [3: 135] – Goat [3: 145] – Old Goat [3: 

145]. 
У перекладача не може виникати труднощів при перекладі на англійську мову прізвиськ деяких 

дійових осіб, адже ж уже прокладена англомовна дорога  творчої трансформації української народної 
казки на англомовний ґрунт, де зустрічаємо Ivan the Fool та Duliana the Wise. Цей прикметниковий закон 
субстантивації добре знаний і в народнопоетичній творчості Англії. Прізвисько одного з негативних 
героїв казки "Лис Микита" Wolf the Hungry  непогано вписалося в сюжетну канву твору, адже ж в 
англійській мові прикметник "hungry" означає "голодний, зголоднілий, голодуючий" [11: 559]. Але, на 
нашу думку, не випадає із сюжетної канви твору й перклад прізвиська розбишаки як Wolf the Glutton, але 
перекладачу було б доцільно дотримуватися правила субстантивації похідного прикметника від 
іменника: glutton > gluttonous. Як ми знаємо, лише прикметник може набирати субстантиваних рис при 
додаванні до нього означеного артикля.  У деяких епізодах віршованої казки І. Франка було б доцільно 
використати англійський прикметник "gluttonous", адже ж  слід замислитися над цим персонажем – Вовк 
Неситий, тобто який має потребу в їжі, хоче їсти, голодний. А прикметник "gluttonous" перекладається з 
англійської як "ненаситний, ненажерливий, обжерливий" [11: 483] . Вдало ліг в зміст казки "Лис Микита" 
переклад Вовцюньо на англійський  грунт, тобто – Wolfie.    

Як ми бачимо, всяке тлумачення конкретного значення "розгортається у середовищі мови", яка 
словом намагається виразити ідейну суть образу оригіналу.  

Щодо перекладу англійською мовою прізвиська Кіт Мурлика, то тут виникає ряд дискусійних 
моментів, спричинених самою популярністю цієї домашньої тварини як у народній казці, так і в дитячій 
новосучасній віршованій літературі. Принаймні згадаймо цілий ряд віршів про Котика Мурчика.  

Поліваріантність прізвиська кота, яке подано в англійському варіанті Б. Мельника, а саме – Purry Cat, 
Cat, Purry, Cat the Purry і нарешті  Cat Moorlyka, дещо збіднює персонаж у галареї дійових осіб казки-
поеми "Лис Микита". Адже ж образ творився  письменником за зразком народнопоетичної творчості. 
Тому нас перш за все мають цікавити два слова англійською мовою –  це дієслово "муркотіти" та 
віддієслівний іменник "муркотіння". Тлумачний словник англійської мови подає такі значення "to purr" і 
"purr", "purring" [7: 175], а в Лонгманському тлумачному словнику  ми натрапляємо ще на одне похідне 
слово "purringly" [8: 1303].  Прикметник "purry" в словниках не зафіксовано. Тому подані варіанти Purry 
Cat, Cat the Purry не є тими виправданими реаліями, які вибудовують внутрішньо і зовнішньо образ Кота, 
а транскрибоване слово з української мови  "Moorlyka" навряд чи пробудить асоціацію муркотіння в 
англійського читача, ось чому немає сенсу вводити в канву твору образ Cat the Moorlyka, а тим більше  – 
Moortsiu.  
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Серед галареї вищезгаданих дійових осіб  казки-поеми І. Франка читач залишається небайдужим і до 
Зайця Яця (зменшувальне від імені Іван). Цей персонаж не є другорядною дійовою особою у казці "Лис 
Микита". Навпаки, присутність цього образу у творі допомагає розкривати ширше харатер та 
розбишацьку поведінку Лиса Микити на тлі умов життя "всього звірячого царства, що дає змогу авторові  
зробити яскраві, зовсім недвозначні  натяки на цілий ряд установ та явищ тогочасного галицького 
суспільства" [9: 44]. Він є саме тим казковим персонажем, який добре знаний як в українському, так і в 
англійському  фольклорі на терені усіх англомовних країн. Згадаймо хоча б цикл казкових оповідей про 
хитромудрого Братика Кролика, видрукованого у 1880 році під назвою "Brother Rabbit, His Friends and 
Enemies" ("Братик Кролик, його друзі та вороги"), в основі яких лежить африкаський фольклор. Слід 
пам’ятати ще одного казкаря – Чарльза Лутвіджа Доджсона, краще знаного серед читацького світу під 
псевдонімом Люіс Керролл. Заголовок першої казкової оповіді його книги "Аліса в країні чудес" звучить 
англійською мовою так – Down the Rabbit-Hole. Як бачимо, англомовний світ фольклору витворив 
власний персонаж Зайця, а саме – Rabbit, тому цілком заслужено перекладач Богдан Мельник в сюжетну 
канву англійського варіанту вживлює образ Rabbit Jack (зменшувальне від імені John). До речі, Яць 
зменшувальне від імені Іван. 

Дещо насторожує  переклад прізвиська – Ведмідь Бурмило. Як ми знаємо, цей образ  у казці "Лис 
Микита" з'являється на прикінці першої пісні. Перекладач абсолютно нехтує поняттям "бурмило" і 
вводить в канву англомовного варіанту "Bear the Growler". Все-таки давайте уточнимо, що розуміється 
під поняттям "бурмило" в українській мові. У І томі "Словника  української мови" читаємо: "1. 
Жартівливе прозвисько ведмедя. 2. перен. Про неповоротну людину: тюхтій, вайло" [10: 260]. 

Англійске "growler" похідне від дієслова "to growl" – тобто "ричати" – не відповідає семантиці слова 
"бурмило". А чи є відповідник цього слова в англійській мові? Є звичайно, і навіть з фольклорним 
підтекстом, а саме –іменник "bruin" [7: 108]. У двотомному англо-українському словнику за редакцією 
М. І. Балла ми читаємо пояснювальну коротеньку статтю: Bruin, bruin n Мишко (прізвисько ведмедя у 
фольклорі) [11: 155]. Якщо заглибитись у світ народнопоетичної творчості Великобританії часу 
Середньовіччя, то можна відшукати пам'ятку "Сказання про Лиса Рейнарда" ("Reynard the Fox"), у якому 
читач зустрічає Бруіна, у прямому значені Ведмідь. Було б доцільно озвучити призабутий персонаж 
середньовічного фольклору і водночас збагатити якісність перекладу казки І. Франка "Лис Микита". 

На превеликий жаль, Богдан Мельник не розширив колоритність імені Цапа Базилія (він же Базьо), 
замкнувши свій переклад лише на – Billy, Bill, Old Bill. Не є новиною для нас, що іменник "billy-goat" у 
перекладі на українську мову означає "цап" або "козел". Ім’я козла – Базілій (Базьо)  походить від 
чоловічого імені Василь. Варіант Базилій прижився в українській мові завдячуючи романо-германським 
впливам, адже ж ім’я Василь звучить на англійській мові Basil. 

Не лише завдячуючи дійовим особам казки,  у нас є право стверджувати, що "Лис Микита" є 
самобутнім українським національним епосом. Все-таки варто звернути увагу на географічну 
локалізацію подій, які відбуваються у сюжетній канві віршованої казки. Перш за все неодноразово 
згадується Львів [3: 74, 76, 168, 190], в одинадцятій пісні зустрічається і містечко Магерів, і річка 
Черемош [3: 208], і гора Говерла [3: 106], і гірський хребет Чорногора [3: 108].  

Перекладач Б. Мельник недооцінив як слід назву старовинного міста Львів, яке є гордістю не лише 
Західної України, але й держави в цілому. Він трансформував Львів у Lionburg. Сполучивши два 
іменники "lion" (лев) і "burg" (середньовічне місто, фортеція)  в єдине ціле, тим самим перкладач створив 
власний образ міста, грубо порушивши Франковий принцип збереження "наших українських кольорів". 

Під час порівняльного зіставлення тексту-оригіналу з англомовним варіантом Б. Мельника 
зафіксовано прикрий випадок, коли назва міста  Львів повністю нехтується перекладачем: 

 
І дітей поцілувавши,    Then, having kissed each toddler's head 
Жінці в вухо пошептавши   Fox whispered what wasn't loudly said 
Що там ще сказати мав,   To Vixen who was sniveling. 
Лис Микита, мов у гості,   And then, as if to some blithe party,  
В Львів на зустріч царській злості,  He left with Badger, gay and hearty, 
Враз з Бабаєм почвалов [3: 76].  To face the very angry King [3: 77]. 
 

Навмисне перекручення етнотопонімічних назв заради рифми призводить до збіднення  географічної 
описовості простору і часу, в якому розвивається дійство самої казки. Синхронно-порівняльне 
зівставлення  тексту оригіналу з його англомовним варіантом свідчить, що містечко Магерів 
пертворюється на чужинське  місто Гонолулу: 

 
Вниз пішло відро Вовчиці   On that disastrous downward trip 
Вверх пішло зо дна криниці   She saw Mykyta upwards zip 
Те відро, де Лис сидів!   He laughed and called to her: "Yippee! 
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"Ну, тітусю, будь здорова!   My ship’s ahoy! Hey auntie lulu! 
Я біжу до Магерова!"   I have to go to Honolulu! 
Крикнув Лис, як вверх летів [3: 208].  And so we must part company! [3: 209] 
 

Недбальство перекладача спричинює віршований текст казки І. Франка до втрати найголовнішого, 
над чим так ревно клопотався письменник, – збереження пізнавально-акумулюючих та художньо-
естетичних етновартостей України. 

Переклад творів І. Франка англійською мовою є занадто клопіткою і водночас відповідальною 
творчою працею, тому що у будь-якому його прозовому чи поетичному  творі відкрито простежується  
співвідношення мови і етнокультури в межах соціально-побутової активності  людини.  

Тут перш за все мусить бути використаний потенціал порівняльних лінгвістичних і чуттєвих знань та 
навичок перекладача, їх взаємодію з дійсністю, описаною автором у творі. Якість перекладу казок І. 
Франка запідвладна етнолінгвістиці лише за одної умови: ніколи не ігнорувати основами мовознавчого 
аналізу твору, який перекладається; не поспішати трансформувати найціківіші моменти тексту оригіналу 
на англомовний  ґрунт, коли присутній дух відповідальністі за збереження ідейно-художньої 
своєрідності твору як такого. Не дарма Джордж Стайнер у своїй великій праці з проблем 
перекладознавства "After Babel" ("Після Вавілону") неодноразово любить повторюти одну і ту ж 
сентенцію, що творчо мислячий перекладач мусить як слід розуміти логіку і дух автора тексту, він 
зобов'язаний проникати  як у глибини чужої мови, так і рідної, тому що вони рухаються в дуальній 
площині, де і рідняться [12: 262].  
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The article deals with the peculiarities of translating into English the nicknames and toponyms 
in "Fox Mykyta"  by I. Franko. 
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ТЕРМІНОСИСТЕМА ЯК ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНА ПРОБЛЕМА 

У статті визначаються основні смислові параметри терміносистеми, а також сутнісна наповненість 
терміна намічено шляхи виникнення терміносистем, принципи та умови їх формування. 

Останні роки вітчизняне літературознавство переживає чи не справжній термінологічний бум: нові 
поняття і терміни владно увійшли в науковий вжиток і не бажають поступатися місцем у 
літературознавчих розвідках термінам відомим і усталеним. Чи не тому поруч із "дискурсом", 
"наратором", "диферентом" і, навіть, "шизоаналізом" існують традиційні поняття, які проіснували не те, 
що століття, а тисячоліття, такі як "фабула", "інтрига", "пафос" та інші. 

Такий процес співіснування різних термінів, народжених за різних часів і за різних історико-
літературних і історико-культурних епох, є не стільки свідченням, так би мовити, "всеїдності" сучасного 
літературознавства, скільки окресленням проблеми, яка існувала вже давно, але не дуже привертала 
увагу дослідників. Йдеться про те, що в принципі необхідність осмислення вжитку і диференційованого 
застосування термінів давно вже на часі. Пригадуються дискусії про необхідність і доцільність вживання  
термінів "фабула" й "сюжет", які сприймалися певною частиною науковців чи як не синоніми. Можна 
пригадати про практично вилучення в недалекому минулому поняття "пафос" або, точніше, про 
виведення його за межі домінуючої тоді терміносистеми. І з іншого боку, весь час відчувалася нагальна 
потреба введення все нових і нових термінів, які б точно окреслили й визначили суть певного 
літературного явища, яке виникало в історії літератури. Так відбулися терміни "епічна драма", "ліро-
епічна драма", "ліро-драма", "драма епізована", "драма-концепція", "драма-тенденція", "роман-
метафора", "роман-антиутопія" тощо. Цей процес виникнення і утвердження нових термінів є цілком 
слушним, виправданим і закономірним: нове в літературі викликає відповідне термінологічне 
оформлення. 

Але суть питання полягає не в тому, бути чи не бути  новим термінам. Суть – в іншому: якою мірою 
терміни, які продукуються літературознавцями або запозичуються ними з інших національних 
літературних шкіл, є універсальними? Так би мовити, актуальними для всіх часів і народів? Як новий 
термін (і не лише новий) співвідноситься з часом не тільки виникнення, але й становлення відповідного 
літературного явища? Більше того, як один термін співвідноситься з іншими, взаємодіє з ними? Як 
певний термін відповідає концептуальним засадам того чи іншого літературного явища? Чи 
видозмінюється змістовне наповнення терміну одночасно зі зміною концептуальних засад теоретико-
літературного плану? 

Адже ще нещодавно термін "ідея", який змістовно визначався як вирішення поставленої в творі 
проблеми, мав досить суттєве уточнення: йшлося про існування ідеї-помилки, ідеї-питання та ідеї-
рішення. За умов домінування однієї художньо-естетичної системи, в основі якої знаходились цілком 
певні ідеологічні, соціально-політичні та філософські постулати, такий поділ практично сприймався як 
цілком природне явище. Але те, що могло існувати і вважатися природним за одних умов, в інших 
умовах сприймається як нонсенс. Адже якщо ми говоримо "ідея-помилка", то постає питання: з чийого 
погляду? Якщо – "ідея-рішення", то знову-таки – яку позицію можна вважати беззаперечною? Інакше 
кажучи, те, що відповідало вимогам однієї системи теоретико-термінологічних координат, навряд чи 
могло бути істинним для зовсім інших теоретико-термінологічних побудов; адже будь-яка система 
теоретико-термінологічних координат має свою власну концептуальну основу. Проте така концептуальна 
основа завжди є і буде вторинною по відношенню до філософських, соціально-політичних, релігійних. 
Інакше кажучи, світоглядних позицій, які існують в реальному житті і впливають на становлення, 
розвиток і змістовне наповнення відповідних систем термінів. Отже сьогодні, як ніколи раніше, гостро 
постало питання про існування різних терміносистем, про причини та шляхи їх виникнення і 
функціонування. 

Але насамперед необхідно з’ясувати змістовне наповнення самого поняття – терміносистема. Адже в 
існуючих вітчизняних словниках є статті, присвячені терміну, термінології, а от терміносистемі, на жаль, 
спеціальні статті не присвячуються. 

Вважаємо, що  т е р м і н о с и с т е м а   –  система понять, які найповніше виражають і відображують 
художньо-естетичну сутність певного літературного явища і об’єднані навколо певної концепції; а тому 
розкривають якнайповніше і саме літературне явище, і концепцію, на якій базуються і яку деталізують та 
конкретизують. Інакше кажучи, терміносистема – це система кодових знаків, які дозволяють розпізнати 
самобутність і самодостатність певного літературного феномена. Так, наприклад, метазнаками 
терміносистеми модернізму є міфема, міфологема, екзистенція, потік свідомості тощо. А метазнаками 
терміносистеми епічної драми є епізація, ефект очуження, сонг, дидактизм тощо. 
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Тобто терміносистема може охоплювати як р я д  літературних явищ, об’єднаних у певний 
літературний напрямок (модернізм, як відомо, вбирає в себе цілий ряд літературних шкіл, об’єднань, 
угрупувань), так і бути обмеженою одним значним за своєю суттю літературним феноменом (у нашому 
випадку – епічна драма). 

Причому, наголосимо, не від кількості метазнаків залежить існування і теоретична вага тієї чи іншої 
терміносистеми, а від їх фундаментальної значимості для визначення художньо-естетичної 
неповторності певного літературного явища. Отже, будь-яка терміносистема є вторинною і по 
відношенню до літературного феномену, на базі якого вона виникає і практика якого є основою для 
становлення "нових" і переосмислення "старих" (тобто вже існуючих) термінів. 

Це дає підстави говорити про ще одну особливість структури будь-якої терміносистеми. Справа в 
тому, що в кожній терміносистемі, як вже зазначалося, є знакові терміни і загальновживані. Знакові – це 
такі, які несуть на собі основне смислове навантаження певної терміносистеми. Вони, так би мовити, 
відповідають за неповторність обличчя певної терміносистеми, його концептуальну індивідуальність. 
Але поруч із такими знаковими термінами можуть існувати й інші, які покликані створити, скажімо, 
термінологічний простір певної терміносистеми. І такий термінологічний простір створюється часто за 
допомогою як уже відомих, так і загальновживаних термінів. Так, наприклад, коли йдеться про епічну 
драму, то одночасно зі знаковими термінами (ефект очуження, епізація, сонг і т.д.) у цій терміносистемі 
існують і інші, загальновідомі, а саме: катарсис, мімесіс, сюжет, протосюжет тощо. І такі терміни 
прийшли до терміносистеми епічної драми з іншої, арістотелівської. 

Але саме така міграція термінів відбиває одну з проблем, яка висунута на порядок денний самою 
практикою становлення і творення терміносистем, а саме: термін-мігрант приходить у нову для нього 
терміносистему не в своїй першородній, попередній якості, не в своєму вже усталеному смисловому 
наповненні, а в зміненому, адаптованому до нових умов вигляді. Так, якщо катарсис у системі 
арістотелевих координат означав очищення через жах і співстраждання до трагічної долі героя від 
подібних афектів і передбачав насамперед емоційне очищення реципієнта (як і самого героя), то в 
брехтівській системі художньо-естетичних цінностей той самий термін катарсис одержує дещо інше, 
адаптоване до художніх засад епічної драми наповнення. Катарсис за Б.Брехтом покликаний сприяти 
очищенню через здивування й цікавість (інтерес) до того, що відбувається в драматичному творі. У 
результаті такий катарсис направлено передусім на очищення інтелекту людини, що сприймає акт 
мистецтва. Очищення ж героя (як наприклад, матінки Кураж або ж Галілео Галілея з відповідних драм 
Бертольта Брехта) взагалі не відбувається. 

Інакше кажучи, терміносистеми в літературознавчому загалі не існують ізольовано одна від однієї, а 
взаємодіють, впливають одна на одну, утворюючи при цьому єдину макротерміносистему, яка, як і 
космос, має тенденцію до безмежного розширення. Така макротерміносистема є невичерпною, оскільки 
її необмеженість і невичерпність обумовлені безкінечністю розвитку самого мистецтва слова. І кожне 
нове явище, що з’являється і ще з’явиться в літературі, буде неминуче породжувати нову 
терміносистему, збагачуючи тим самим термінологічний загал. Адже ще нещодавно літературознавство 
говорило про модернізм як про новітній набуток літератури ХХ століття, а сьогодні вже всерйоз і 
глибоко вивчає постмодернізм, прагнучи окреслити його термінологічні кордони. 

Проблема адаптації однією системою термінів, які зародилися і сформувалися в іншій системі, 
залишається літературознавчо значимою. І ця проблема має щонайменше два аспекти. Перший із них 
пов’язаний, як уже зазначалося, з міграцією термінів із однієї художньо-естетичної системи до іншої, або 
використання одного й того ж терміну в різних художньо-естетичних контекстах. Адже мімезис за 
Платоном досить суттєво відрізняється від мімезиса у Арістотеля. Якщо перший вважав, що мімезис 
передбачає наслідування наслідуваному, то другий – наслідування життю. І такі два потрактування 
одного й того ж терміну відбивали, як відомо, два принципово різних походи до вирішення однієї і тієї ж 
проблеми – естетичного відношення мистецтва до дійсності. А це, в свою чергу, пояснювало існування у 
мистецтві двох різних моделей перетворення об’єктивної реальності на реальність художню: 
деформованого й життєподібного. Отже, існування терміна-мігранта не можна розглядати в його 
ізольованості, а лише і виключно у його взаємозв’язку з термінологічним оточенням, яке впливає на 
такий термін-мігрант і наповнює його новим змістом. Це і буде реалізацією адаптаційних процесів, які 
визначають існування певного терміну в іншій терміносистемі. 

Але адаптація терміну до умов існування іншої системи має ще один аспект, а саме: суттєвим є 
ступінь адаптації певного іншомовного терміну до тієї чи іншої національної мовної традиції. Процес 
цей також є закономірним, хоча має свої власні нюанси, а іноді провокує появу певних казусів. Так 
наприклад, ще у 16 столітті Лаврентій Зізаній у російське літературознавство ввів такі поняття, як 
трохей, пиррихій, ямб. Це було зроблено Лаврентієм Зізанієм, як відомо, у праці "Грамматика" (1596) в 
розділі "О метре". І в цьому ж розділі він знайомить читача з поняттям про "ногу" [1: 13]. Зрозуміло, що в 
даному випадку йдеться про "стопу", але показовим є інше: дослівний переклад терміну з однієї мови на 
іншу не завжди є доречним і виправданим. 
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 Є й інший аспект проблеми адаптації і застосування, так би мовити, "чужих" термінів, а саме: чи є 
такою вже нагальною потреба застосовувати іншомовний термін, якщо існує рівноцінний відповідник у 
рідній мові? Адже поняттю "метакластер" відповідає "група метазнаків", "концепту" – "погляд", 
"позиція", "регулятивний" – "направляючий" тощо. Адже це так хрестоматійно зрозуміло: термін 
повинен відповідати правилам тієї мови, в якій функціонує [2:561]. Іще: чи не тому, що термін із одного 
мовного національного середовища часто без корекції переноситься в інше національне мовне оточення, 
у різних національних літературних школах різні явища позначаються одним і тим самим терміном? Але, 
і це також загальновідомо, термін має бути однозначним. Багатозначність його не може не призвести до 
літературознавчих казусів, а то й до літературознавчих непорозумінь. Не випадково сьогодні в 
літературознавчих розвідках при застосуванні певного терміну прийнято пояснювати його розуміння 
автором літературознавчої праці. А це свідчить вже про певну тенденцію застосування термінів; 
тенденцію, яка не може не викликати занепокоєння. Адже, наголосимо ще раз: конкретний термін є 
складовою часткою певної терміносистеми, а тому шляхи адаптації його до іншомовного контексту є 
обмеженими – суто мовні процеси не можуть впливати на змістовне наповнення терміну в іншому 
мовному середовищі. Зміна змістовного наповнення терміна-мігранта, може, на нашу думку, відбуватися 
лише під впливом принципових концептуальних засад нової терміносистеми, до якої потрапляє такий 
термін-мігрант. 

Нарешті, коли мовиться про терміносистеми, йдеться одночасно і про те, що необхідно при їх 
оформленні враховувати історико-культурні умови виникнення тієї чи іншої термінологічної спільноти. 
Інакше кажучи, будь-яка терміносистема історико-літературно й історико-культурно обумовлена, вона 
вбирає в себе мистецький досвід певного часу й певного літературного простору. Чи не тому можна 
говорити про наявність терміносистем різних історико-літературних епох – бароко, класицизму, 
романтизму тощо. Чи не тому можна розмірковувати над більш локальними літературними явищами, що 
народжують відповідні терміносистеми, в яких, немов у дзеркалі, відбивається рух художнього досвіду 
людства, поступове простування мистецтва слова із вчора в сьогодні, а із сьогодні в прийдешній 
мистецький світ. 
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Предметом статті є критичне осмислення постановки проблеми відносності й точності термінології 
в сучасному слов’янському літературознавстві; дослідження діалектики відносин цих взаємовиключних 
якостей, притаманних терміну текст. Відносність і точність розглядаються як нерівноправні складові 

тієї цілісності, що є літературознавчим терміном, і як такі, що знаходяться у стані боротьби 
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Проблема відносності й точності термінології – в тому числі й у слов’янському літературознавстві – 
не є новою, вона окреслена в багатьох спеціальних дослідженнях [1; 2; 3], довідниках і словниках [4; 5; 6; 
7]. З часом, незважаючи на величезну кількість праць, актуальність її не тільки не зменшується, а у 
зв’язку із запозиченням  чужоземної термінології – особливо англомовної –  дедалі зростає.  

Сьогодні навряд чи хто буде спростовувати факт, що запозичений термін не вживається в іншому 
мовному середовищі – а це означає й в інших координатах мислення – без більш-менш помітних 
смислових змін. Функціонування в українському та російському літературознавстві тільки терміна 
дискурс, вже переконує в правильності цього твердження. Проте, на наш погляд, все ще залишається 
мало висвітленим питання про наявність у самому терміні причин того, що він є в літературознавстві 
лише частково термінологічним і, майже завжди, точним тільки відносно. 

Мета статті полягає в тому, щоб критично осмислити постановку проблеми відносності та точності 
термінології в сучасному слов’янському літературознавстві; визначити діалектику відносин цих 
взаємовиключних якостей, притаманних терміну Текст; розглянути відносність і точність як 
нерівноправні складові тієї цілісності, що є літературознавчим терміном, і як такі, що  перебувають у 
стані боротьби протилежностей.  

Розглядаючи відносність термінології в науці про красне письменство, Л. Тимофєєв, пояснюючи цей 
факт специфікою досліджуваного об’єкта,  наголошує на неминучості в певних умовах використання 
розмитих термінів, тобто напівтермінів або квазітермінів [8: 408]. Польська теорія літератури теж поки 
що лише констатує такий стан речей: "Sens t. teoretycznego, – визначає  "Słownik terminόw literackich," – 
jest w znacznej mierze relacyjny: zależy od jego miejsca w całym komplecie t. obsługujących jakąś teorię 
naukową. W naukach humanistycznych, zwłaszcza w literaturoznawstwie, stosowane t. często nie odpowiadają 
warunkom, który zwykło się stawiać t. naukowemu; ich znaczenia bywają chwieine, zależne od kontekstu 
wypowiedzi – ten sam t. często jest stosowany w różnych znaczeniach, i pszeciwnie: różne t. obocznie 
użytkowane mają ten sam sens" [9: 581]. 

Подібні трактування містяться в багатьох словниках: всі вони подані за стандартною структурою: 
спочатку іде домінантне визначення слова: "Термін (від лат. Terminus – кордон, межа, кінець) – слово чи 
словосполучення, яке точно (курсив мій – Л. О.) позначає спеціальне поняття і його співвідношення з 
іншими поняттям певної галузі" [10: 684], потім даються головні характеристики: він є однозначний і 
стилістично нейтральний. Важливо, що з останнім не всі погоджуються і зауважують: "У деяких 
випадках Т[ерміни] набувають експресивно-аксіологічного, часом переносного значення (авантюрний, 
апокриф, натуралізм, реалізм тощо)" [11: 561]. А це свідчить, що відносність терміна з’являється навіть 
на домінантному рівні значення слова. Суперечки, які точаться навколо термінологічної точності, 
заклики дотримання її, підтверджують прагнення досягти адекватного співвідношення терміна з 
об’єктом, який визначається. Складність ситуації полягає в тому, що швидко змінюється сам об’єкт, 
тому й термінологічна його точність у літературознавстві носить історичний характер. У часи, коли 
романом стали називати все, що написано романськими мовами, таке визначення точно відповідало 
дійсності. З розвитком жанру та його поширенням таке визначення вже стає поверховим, але зміст 
терміна роман, кардинально змінюючись, все ж таки не знищує остаточно попередній, що залишається 
історичним свідченням спроби теоретичного усвідомлення цього літературного явища.  

За логікою синонімами  лексеми термін у слов’янському літературознавстві мають бути слова межда 
(болг.), мяжа (білор.), miedza (польск.), предел (рос.), межа (укр.), тобто те, що означає пограничний знак, 
що стоїть на кордоні, який не можна перетинати. Проте пограничний знак у теорії літератури – це не 
прикордонний стовп, який історія пересуває час від часу на інше місце, не змінюючи тим самим його 
однозначності. У науці про красне письменство відносним стає змістове наповнення слова кордон, а 
слідом за ним і словосполучення пограничний знак. Наприклад, таким знаком для роману був розмір 
(велика форма), який тепер не може бути визначальним для сутності цього епічного жанру. Роман у 
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теоретичному осмисленні переступив цей квазікордон і як термін набув інших – суттєвих ознак [12]. Уже 
Літературний словник-довідник визначає інваріант роману як місткий (ємкий) за обсягом [6]. 

Іноді в процесі термінотворення відбувається перенесення акцентів в інтенсіональному полі слова з 
одного значення на інше – з межі на час1. Так, відрізняючи історичний роман від інших варіантів 
інваріанта, наголошується на епохальному часі, що фактично вказує на характер сюжету, тобто тільки на 
одну із ознак жанру [12]. 

Не менш складною є ситуація з охарактеризуванням тексту, філософський і літературознавчий зміст 
якого в інваріантному форматі закладені М. Бахтіним і Р. Бартом. Цей термін багатозначний і, мабуть, 
тому певною мірою є продуктивним, бо від нього пішов, зокрема, Петербурзький текст, окреслений 
В. Топоровим [13]. Цей термін містить у собі межі як часові, так і просторові. Історичний розвиток і 
географічне положення, що набули ще й міфологічного змісту за допомогою слова Петербурзький, 
злилися в одне поняття – конкретний часопростір (М. Бахтін). Виникнення таких хронотопів – 
Львівський текст (С. Андрусів), Волинський текст (Л. Оляндер),2 потребує появи іншого, 
узагальнюючого терміну. На наш погляд, він може бути представлений як культурологічний історично-
хронотопічний текст, що вбирає в себе основні типологічні варіативні риси. Цей термін своєю 
константою має Текст у значенні гіпертексту. У такому випадку до уваги беруться лише його головні 
структурні чинники – окремі тексти/елементи, що, вступаючи між собою в діалогічні відносини, за 
допомогою тезауруса реципієнта складають нову цілісність, зокрема Петербурзький, Львівський і 
Волинський текст.  

Культурологічний історично-хронотопний текст– різновид гіпертексту – це двочленний термін. 
Перша його частина, виконуючи номінативну функцію, водночас впливає і на структуру другої. Лексеми 
Петербурзький, Львівський і Волинський вилучають із тексту деякі його складові, підмінюючи їх тими, 
що будуть визначати специфіку нового конкретного явища. Ці процеси свідчать, що Термін уже в самому 
собі несе ознаки відносно/постійного. Більше того, такі його гнучкі властивості в цьому випадку 
допомагають виразити точність. 

Хоча про топоровське визначення Петербурзького тексту і можна сказати: jest w znacznej mierze 
relacyjny, – проте його так звана описовість ґрунтується на суворо архітектурних конструкціях. 
Найголовнішими опорами, на наш погляд, є три його складові: 1. "Петербургский текст … устройство с 
помощью которого совершается <…> пресуществление материальной реальности в духовные ценности"; 
2. "способы языкового кодирования"; 3. "мощное полифоническое резонансное пространство, в 
вибрациях которого слышатся тревожные синкопы русской истории и леденящие душу "злые " шумы 
времени" [13: 259, 319]. Аналіз цих положень дозволяє дійти висновків, що передусім саме ці три 
фактори типологічно визначають будь-який культурологічний історично-хронотопний текст. 
Невипадково С. Андрусів у заголовок своєї монографії виносить модус національної ідентичності: тим 
самим вона зосереджує увагу не лише на специфіці Львівського тексту, а й підкреслює ту рису, яка 
говорить, що він існує в житті й свідомості українського народу як духовне явище. Львівський текст, як 
і Петербурзький, говорячи словами В. Тодорова, "обучает читателя правилам выхода за свои 
собственные пределы, и этой связью с внетекстовым живет и сам Петербургский (читай: Львівський – 
Л. О.) текст, и те, кому он открылся как реальность, не исчерпываемая вещно-объектным уровнем" [13: 
259]. Те ж саме  спостерігається, коли йдеться про текст Волинський. Його координати: "Лісова пісня" 
Лесі Українки –  "Волинь" У. Самчука – "Волинь" Б. Харчука – "Я хочу на озеро Світязь", 
"Берестечко" Ліни Костенко – "Світязь" В. Лазарука – розкривають глибини  загальнолюдських і 
національних духовних цінностей, що завдяки особливостям перебігу історичних подій набули на Волині 
специфічних ознак. Як бачимо, при формуванні термінологічного гнізда, пов’язаного з його домінантною 
лексемою Текст, спостерігається певна градація в обсязі визначень: теоретична думка йде від широко 
узагальненого поняття (Текст взагалі) – через більш конкретне  (Гіпертекст як система зв’язаних 
текстів) – до Гіпертексту уособленого (Петербурзький, Львівський, Волинський текст тощо).  

                                                        
1  Якщо в українській мові термін у значенні межа та термін у значенні строк подаються в окремих статтях: 
Термін1 і Термін2, то в німецькій – в одній: від terminus походять і Grenzzeichen (пограничний знак), і 
Festgelegterzeitpunkt ( вирок на строк, певний час – die Zeit). Див. відповідно: Словник української мови: В 11 
т. – К.: Наукова думка, 1970 – 1980. Т. 10; Duden. Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. Dudenredakzion unter 
der Leitung von G. Drosdowski. – Mannheim, 1989. – 1816 s. 

2 Див.: про Львівський текст у монографії: Андрусів С. "Модус національної ідентичності. Львівський 
текст" 30-х рр. ХХ ст."– Львів – Тернопіль, 2000; про Волинський текст у статті: Оляндер Л. "Вірш Ліни 
Костенко "Я хочу на озеро "Світязь" і роман-есе Віктора Лазарука "Світязь"": координати Волинського 
тексту" // Волинський музей: історія і сучасність. Наук. зб. Вип. 3. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-
практичної конференції, присвяченої 75-річчю Волинського краєзнавчого музею та 55-річчю 
Колодяжненського літературно-меморіального музею Лесі Українки. – Луцьк – Колодяжне, 18 – 19 травня 
2004 р. – Луцьк, 2004. – С. 350 – 352. – 0,5 д.а. 
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Проте кожен культурологічний історично-хронотопний текст типологічно мусить бути визначеним 
через всі ті етапи, що й текст Петербурзький, тобто представлений через історичну ідею, генезис, 
структуру, своїх майстрів; через природно-культурний синтез, сферу смислів,  через світ, мову й 
призначення. Всі ці Гіперексти відрізняються один від одного змістом і формою світогляду, історичними 
й  соціальними концепціями, які є і структуроутворюючими елементами. Зокрема, для Волинського 
тексту на відміну Петербурзького невластиві есхатологічні мотиви, які досягають свого апогею в 
деяких творах російських – в тому числі й сучасних – письменників. Найбільш яскраво це виражено в 
романах М. Кураєва "Путешествие из Ленинграда в Санкт-Петербург" (1996) і "Питерская Антлантида" 
(1999).  

Характеристики одного такого Гіпертексту варто зіставити з характеристиками інших текстів – 
Петербурзького, наприклад, з Волинським. Уже це надає змогу простежити наповнення 
визначень/формул конкретністю, яка доводить, що Волинський текст є сформованим і чітко окресленим 
різновидом культурологічного історично-хронотопного тексту (Гіпертексту), тому і потребує 
спеціального теоретичного й історичного осмислення.  

Розглядаючи термінологічне гніздо Текст, необхідно враховувати, що те, що є відносним для певних 
явищ із цього ряду, для інших буде точним і навпаки. 

Намагаючись уникнути відносності й досягти такої точності у визначеннях, щоб вона була 
адекватною до об’єкта, теоретики літератури вдаються до розлогих описань/тлумачень, компенсуючи 
тим самим обмежені можливості Терміна.  

Відносність/точність як природні властивості літературознавчих термінів не варто змішувати з 
процесами негативного характеру, зокрема з некритичним запозиченнями та вільними й помилковими їх 
розумінням, що призводить до великої плутанини. Одним із таких моментів є вживання термінів фікція, 
фікційність. Н. Денисюк наводить цілий ряд "логічних некоректностей", накладок, "лексико-
семантичних перехрещень", які "трапляються в есеїстів, публіцистів, літературних критиків" [13: 7]. Щоб 
уникнути таких вад, авторка, пропонуючи власні перекладні версії з англійської мови, водночас виділяє 
"різні аспекти дослідження fikction (філософський, психологічний, логіко-пізнавальний, історико-
літературний)", ставить ці поняття "в логічний ряд з такими поняттями, які здатні окреслити семантичне 
поле (fikction – nonfikction, fikction – truth, вигадка – правда)" [14: 7], а далі диференціює це смислове 
поле за певними вимірами чи категоріями. На жаль, у роботі мало уваги приділяється питанню 
національного мовного ґрунту, коли слово вже живе в свідомості народу і емоційно забарвлене. 
Нехтувати цим фактором неможливо. Проте, на наш погляд, сьогодні така робота актуальна і мусить 
бути поширена на інші термінологічні ряди. Доцільно щось подібне зробити і в напрямку вивчення таких 
аспектів термінології, які допомагають заглибитись у філософську сутність Терміну, в тому числі й у такі 
його риси, як  відносність/ точність. 

Специфіка об’єкта вимагає від теорії літератури постійного перегляду термінології, тому що тільки 
незначна частина Термінів зберігає незмінним домінантний зміст – визначення стоп (хорей, ямб, 
дактиль), строфічних форм (сонет) і. т. д. У цілому ж зусилля дослідників мусять бути спрямовані на 
знаходження в літературних явищах сучасної домінанти, яка й відрізняє їх на даному етапі розвитку. 
Проте вторинні ознаки, на нашу думку, доцільно вважати відносними, тому що вони охоплюють лише 
частину об’єктів одного типу. І якщо в роман ("Потерянный кров" Й. Авіжюса) вміщується фрагмент 
драми, а в поему – ноти ("Война и мир" В. Маяковського), або структура історичного роману легко 
розкадровується ("Я пришел дать вам волю" В. Шукшина, "Северин Наливайко" М. Вінграновського), то 
не варто поспішати говорити про якісь нові жанри, навіть про їхній синтез. У таких випадках доцільно 
підкреслити такі жанрові риси, що характеризують художнє мислення одного чи декількох 
письменників. Бачення світу в кадрах – це властивість хисту В. Шукшина, а розкадрування – 
відносно/точна ознака саме його твору; ознака, яка не руйнує домінанти терміна роман. 

Досліджуючи проблему відносно/точного, не можна залишити поза увагою такі обставини, коли 
митці й дослідники, зіштовхуючись із новим явищем у літературі та мистецтві, змушені якось його 
визначити, поклавши в підґрунтя зовнішні прикмети напряму, течії тощо – модернізм, постмодернізм, 
постпостмодернізм. Домінантне значення французької лексеми moderne – сучасний, новітній – може 
свідчити лише про вічний процес природних змін, що відбуваються в усіх сферах життя, для якого 
постійне оновлення є точною ознакою. Модернізм – занадто широке за своїм змістом слово, а тому воно, 
взяте за Термін, що згодом породив усі пост- і постпостмодерни, досі викликає багато суперечек і 
зобов’язує шукати домінантне значення вже не слів, а самих явищ.  

Аналіз термінології літературознавства дозволяє дійти висновків, що більшість Термінів 
характеризуються водночас відносністю і точністю, що не завжди є недоліком. Більш того, певною 
мірою це можна вважати за їхню специфіку. Проте на кожному етапі еволюції красного письменства 
літературознавці тяжіють до точності в Терміні. Як тільки об’єкт набуває якісних змін, теорія літератури 
починає переглядати попередні термінологічні значення. І як результат, іноді, щоб надати поняттю 
термінологічних властивостей, домінатне/точне уточнюється відносним. Так, moderne – сучасний, 
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новітній обмежується часом: "Власне М[модернізм] ... широке і багатоманітне філос.-естет. явище світ. 
масштабу в ХХ ст."[5: 342]. Інакше: його новітність/сучасність є величиною відносною не тільки щодо 
вічного, а й щодо найближчого часу – постмодерну. 

Отже, складна проблема відносності/точності термінології у слов’янському літературознавстві 
потребує свого подальшого багатоаспектного вивчення – у філософському, історичному, лінгвістичному 
й теоретичному плані. 
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Оляндэр Л.К. Относительность и точность терминологии в славянском литературоведении. 

Предметом статьи является критическое осмысление постановки проблемы относительности и 
точности терминологии в современном славянском литературоведении; исследование диалектики 
отношений этих взаимоисключающих качеств, присущих термину Текст. Относительность и 

точность рассматриваются как неравноправные составные той целостности, которая является 
литературоведческим термином, и как такие, что находятся в состоянии борьбы 

противоположностей. Ключевые слова и понятия: относительность, точность, анализ, рецепция, 
интерпретация, текст, гипертекст, диалог, контекст. 

Oliander L.K. Relativity and accuracy of terminology in Slavic literature. 

The subject of the article is critical analysis of the problem of relativity and accuracy of terminology in modern 
Slavic literature; the study of dialectics of relations between these mutually exclusive qualities,  typical of the 

term text. Relativity and accuracy are examined as unequal parts of the whole, which makes a literary term, and 
as those, which are in struggle of opposites. Key words: relativity, accuracy, analysis, reception, interpretation, 

text, hypertext, dialogue, context. 
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КОНФЛІКТНІСТЬ ЯК ТЕРМІНОСТРУКТУРА І ТЕРМІНОСИСТЕМА 

Конфліктність  твору досліджується як єдність співвідношення конфлікту і колізії, що  дозволяє 
побачити взаємодію цих чинників  та форми прояву конфліктності у творі.  

Увага до літературознавчих терміносистем – показник свідомої ходи сучасного літературознавства 
від частково- до цілісно-системного історичного рівня [1: 5-24], від часткових уявлень про об،єкти до 
природних, цілісно-системних.  

На цьому рівні розвитку науки термін, на відміну від слова з його багатозначністю, – суттєво 
однозначне слово. Одночасно термін має і множинну сторону як свою деталізацію. Нею є не просто 
сукупність його складових, а їхній взаємозв،язок. З одного, внутрішнього боку, цей взаємозв،язок 
виглядає як співвідношення і сфера структури складових, з другого, зовнішнього боку – як взаємодія цих 
складових, яка й є системою з її формами прояву. 

Звідси будь-який термін, з одного боку, виглядає як терміносистема (тобто сфера певних форм 
взаємодії складових), з другого – як терміноструктура, тобто сфера співвідношення складових частин та 
елементів, субтермінів.  

Конфліктність як терміносистему з її двома механізмами взаємодії складових і двома відповідними 
формами прояву можна зрозуміти лише після усвідомлення її структури, тобто співвідношення двох 
складових, якими є конфлікт і колізія як протилежності.  

До них насамперед і звернемось. Тут є багато нез،ясованого. Тобто є попередня необхідність 
перетворити слова "конфлікт" і "колізія" власне на терміни, науково однозначні слова.  

Якщо зважити, як саме на відміну від теоретичних уявлень [1: 67-73] розподіляються у конкретно-
історичних дослідженнях останніх років зміст і функція понять-слів конфлікт і колізія, висновком стане 
наступне. Конфлікт як термін – це не просто зіткнення образів, а зіткнення образів, (зокрема героїв) не 
інакше, як їх узагальненими сторонами при підлеглому зіткненні конкретних сторін ("конкретне" й 
"узагальнене" – структурні складові і конфлікту, і колізії). Інакше кажучи, конфлікт – це насамперед 
узагальнене за змістом зіткнення будь-яких образів у творі. Саме тому з конфліктом завжди пов،язують 
найбільш важливі для твору думки, головні ідеї. Тому конфлікт лежить в основі головної теми, проблеми, 
головної сюжетної лінії. З цієї ж причини конфлікт – головне зіткнення героїв і взагалі образів у творі. Ця 
принципова риса надає конфлікту термінологічного значення.  

Навпаки, колізія – зіткнення образів їх конкретними сторонами (при підлеглості узагальненої 
сторони). Інакше, колізія – конкретне за змістом зіткнення героїв і взагалі образів у творі. Тому з 
колізіями завжди пов،язують допоміжні, локальні думки, ідеї твору, допоміжні теми, проблеми, сюжетні 
лінії. З цієї причини колізія – це допоміжне зіткнення героїв і взагалі образів у творі. 

Тому про конфлікт пишуть як про "головну пружину в розвитку сюжета твору, основний 
засіб…розкриття ідеї в дії" [2 :102], а про колізію, що вона "готує конфлікт, визначає його.., розгортає" 
[3 :44], хоча є  рецидиви традиційних уявлень, які полягають у тому, щоб не бачити різниці, або ж 
вважати, що конфлікт – життєве протиріччя, а колізія – художнє (або навпаки), чи сприймати конфлікт 
лише як гостру боротьбу героїв.  

Звичайно, наведені не всі докази всезагальної наявності конфлікта і колізії в літературі. Остаточним 
свідченням є, безперечно, огляд типологічної картини форм їх об،єктивного прояву на цілісно-
системному рівні усвідомлення. У цій картині 1-й ступінь поділу конфлікту виявляє два його типи, на 2-
му – чотири. Ці й інші обіймають собою усі об،єктивні можливості творів. Те саме стосується 
аналогічних форм прояву колізій [1: 79-108]. На жаль, однак, і досі результати цих досліджень широко не 
відомі. Тому й зустрічаємо помилкові враження, що конфлікта у певних творах немає, хоча йтися може 
тільки про те, що немає конфлікта (чи колізії) у відомих формах, а взагалі вони обов،язково є, і форма їх 
прояву потребує усвідомлення. Однак, це інша проблема, вона вимагає окремої розмови. 

Що стосується "драматичного конфлікту" і "драматичної колізії" (як гострих зіткнень), то ці 
поняття мають формальну належність до драматургії як роду. На рівні суттєвому такого закріплення 
немає, тому що з боку зіткнення, його форм, ступенів напруги в драматургії однаково різними бувають і 
конфлікти, і колізії – "драматичними" у значенні гострої боротьби (героїв) чи у формі протиріччя, і, так 
би мовити, негострими, у формі розрізнення чи протистояння образів. Так, у великих п،єсах Чехова 
конфлікт (головне зіткнення образів) знаходиться не у формі протиборства героїв чи їх протиріччя з 
оточенням, життям, тобто не в "гострій" формі, що в чехознавстві вже виявлено. Так само у п،єсі Лесі 
Українки "Голуба троянда" головне зіткнення, конфлікт – не у формі боротьби героїв і взагалі не на 
геройному рівні (тобто герої суті конфлікта не розуміють), так само як у Чехова. Та й взагалі про 
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наявність у драматургії "негострих" конфліктів і колізій свідчать багато прикладів, наводячи які, іможна 
спертися  на  масу історико-літературних досліджень.  

Інша справа, коли "драматичний конфлікт" і "драматичну колізію" розуміти як показники пафосу. 
Тоді вони мають цілковитий сенс, відокремлюються від конфліктів-колізій іншого пафосу – від 
трагічних, трагікомічних, комічних, гумористичних, сатиричних тощо. Отже, драматургії однаково 
стосуються конфлікти й колізії будь-якого пафосу, а не лише драматичного.  

Нарешті, не тільки в оповідних творах, прозаїчних і віршованих, не тільки в епосі й ліриці, але й у 
драматургії конфлікти і колізії будь-якого пафосу існують не завжди як багатократні зіткнення образів. 
Вони розповсюджені і в однократній формі. Це знову свідчить: колізії і конфлікти є всюди, в кожному 
творі, до речі, будь-якого жанру. "Той чи інший конфлікт (і колізія – В.У.) може розкритись у 
різноманітних проявах" [4: 116]. І види, і типи, і форми прояву, і функції конфліктів і колізій в літературі 
різноманітні настільки, що заповнюють собою усі об،єктивно можливі ніши, сходинки – від однієї 
крайності до протилежної, тобто цілісно.  

Тепер, після сказаного, неважко збагнути, що конфлікт, колізія з усіма їх принциповими рисами не 
лише співвідносяться (саме це, нагадаємо, позначає конфліктність як терміноструктуру), вони 
одночасно є й  взаємодіючими сторонами конфліктності – тепер вже як терміносистеми.  

Дослідження терміносистеми (як єдності взаємодіючих складових) починається з практичного 
залучення (використання) принципу домінанти для виявлення форм взаємодії структурних складових. 
Визначення цього важливого і всезагального принципу вперше надав Аристотель: "Здаються речі 
різними й називаються по-різному  залежно від того, що в суміші (подібночасткових) переважає за 
кількістю… Чого є більше, такою й виявляється природа предмета" [5: 68-69]. Практично це означає, 
що два структурні чинники взаємодіють у своєму об،єкті або за принципом переваги першого чинника 
над другим (це один тип взаємодії, звідси й форми існування об،єкта, терміносистеми), або, навпаки, 
другого чинника над першим (це другий, протилежний тип взаємодії, звідси й форми існування об،єкта, 
терміносистеми).  

Отже, виявлення бінарної (з двох чинників) структури терміносистеми є попередньою умовою для 
отримання об،єктивної уяви про дві (на 1-му ступені дослідження) форми її прояву. Більш детальний, 2-й 
ступінь відкриває, звісно, чотири повністю чи частково протилежні  форми прояву терміносистем – як 
наслідок різних взаємодій чотирьох структурних чинників.  

Таким чином, звернення до дослідження терміносистеми "конфліктність" – після усвідомлення 
принципових ознак двох її чинників: конфлікта і колізії – свідчить, як наслідок, про наступне.  

За однією домінантою взаємодії (чинників) маємо наявність у літературі творів, обернутих до нас 
своєю конфліктною стороною, узагальненим зіткненням образів, де колізійні, конкретні зіткнення є 
допоміжними, знаходяться, так би мовити, на другому плані. Тобто у таких творах маємо переважання 
уваги автора до конфліктного (узагальненого) позгортання подій, однократного чи багатократного. 
Звідси, зрозуміло, й механізм пошуку ідей, головної ідеї твору (вони лежать на поверхні, легко 
виявляються). Однократну переважаючу конфліктність мають, наприклад, прислів،я "Ум голови не 
йме", "З кожного становища є два виходи, але один вірний". Багатократна переважаюча 
конфліктність, зокрема, наявна у поемах Шевченка "Катерина", "Тополя", в оповіданні Чехова "Смерть 
чиновника" (тому й переважає у таких творах узагальнений розвиток сюжету, швидке розгортання подій).  

За другою домінантою взаємодії чинників маємо наявність у літературі творів, обернутих до нас 
своєю колізійною стороною, конкретною образністю. Тут автор переважно віддає увагу колізійному 
(конкретному) розгортанню подій. Однократна форма прояву такого типу творів – у прислів،ях типу 
"П،яте колесо до воза" (тут узагальнення, ідеї ховаються за конкретикою, у конкретиці). Багатократна 
форма прояву – у творах  типу "Робінзон Крузо" Дефо, де узагальнення, ідеї виникають як наслідок 
поступового знайомства з багатою, численною конкретикою твору.  

Детальніше уявлення про типи творів за конфліктністю складається через  подальший бінарний поділ 
двох зазначених терміносистем. Так виникає рух чотирьох форм конфліктності й типів твору – як 
перехід від однієї крайності до протилежної: 1) тип твору, де видно лише узагальнену, конфліктну 
сторону, тобто цілком переважає конфліктна сторона з її однократністю чи багатократністю. 
Конкретика тут зовсім непомітна, як у вірші Лермонтова "И скучно, и грустно"; 2) тип твору, де видно і 
конфліктну, і колізійну сторони, де відчутна часткова перевага конфліктної сторони, як у "Заповіті" 
Шевченка; 3) тип твору, де також видно і конфліктну, і колізійну сторони, але частково переважає 
колізійна сторона, конкретні зіткнення образів, як у вірші Шевченка "Дурні та гордії ми люди…", у вірші 
Пушкіна "Пророк"; 4) нарешті, тип твору, де цілком переважає колізійна сторона, де весь образний 
простір займають локальні, конкретні образні зіткнення, де головна, узагальнена, конфліктна сторона 
захована в глибинах твору і відсутня лише словесно. У такому разі потрібна більша творча робота думки 
читача, щоб усвідомити конфлікти й ідеї, що лежать в основі колізій. Такими є  загадки "Чорне сукно у 
вікні" (ніч), " Можливі чотири життєві шляхи, але один із них є об،єктивно необхідний" (шлях добра, 
гуманізму, взаєморозуміння, єднання). Такими є комедія Гоголя "Ревізор", великі трагікомедії Чехова, 



В.Л. Удалов. Конфліктність як терміноструктура і терміносистема 

149 

роман  Мелвілла "Мобі Дік". Або ж вірш Шевченка "Садок вишневий коло хати…", якому через незвичну 
форму конфліктності часто відмовляють у наявності конфлікта. Між тим головні протилежні сили тут – 
ліричний герой і Україна, а головна ідея – любов до України.  

Різними є форми прояву конфліктності як терміносистеми і з боку її розвитку у творі. На одну форму 
розвитку вказав А.Г. Погрібний. Це той тип творів, де сюжет розгортається у напрямку "від конкретики 
до узагальнень", "від колізій до конфлікту" [3: 44]. Однак, є й протилежного типу твори, розвиток дії в 
яких відбувається навпаки – "від узагальнення до конкретики". Тут конфлікт упереджує колізії, а колізії 
його поступово пояснюють. Приклади – поема-комедія Шевченка "Сон", де спочатку маємо: "У всякого 
своя доля і свій шлях широкий (узагальнення – В.У.), а потім "Той мурує, той руйнує, той неситим 
оком…" і так далі (конкретика); або – "Анна Кареніна" Л.Толстого: "Все счастливые семьи похожи друг 
на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему (узагальнення – В.У.). Все смешалось в доме 
Облонских. Жена узнала…" (конкретика). 

Задля вірного практичного сприйняття форми конфліктності (як умови вірного усвідомлення ідей 
твору) не можна забувати, що лише знання усіх можливих форм як засобів і шляхів втілення ідей 
дозволяє остаточно вирішити, де у межах певного твору його колізії (допоміжні зіткнення образів), а де 
конфлікт (головне зіткнення образів), і як дістатися до ідей і головної ідеї. Без знання теорії цих питань, 
без цілісно-системних, всеохопних уявлень не обійтись. Часткові знання не дають можливості зрозуміти 
цілісність, і навпаки – цілісне знання допомагає і будь-яку частку знати цілісно (як єдність 
протилежностей). Це тому, що, як свідчать останні дослідження (всупереч давній, 400-річній оманливій 
традиції), істина буває не лише конкретною і відносною (в такому разі вона часткова), але й 
узагальненою до абсолютності, всеохопною, всезагальною (природною). Така істина теж має множинний 
прояв – і структурний, і системний. Використання всезагальних істин (природних всезагальних 
принципів) пояснює те, що досі, слідом за Кантом, вважалося трансцендентним, принципово 
непізнаваним [5;6]. Звідси, до речі, й конкретне (воно, як згущене, завжди часткове) не дає знати 
абсолютне, і навпаки – знання абсолютного (всезагальних принципів) дає змогу повністю знати й будь-
які конкретні речі – як прояви взаємодії абсолютних природних принципів Природи Дійсності. Формою 
прояву абсолютної істини (суті Природи Дійсності) є цілісно-системний метод, одноступеневий і 
двоступеневий, використаний нами. Він вказує й вищий критерій об،єктивної оцінки наслідків 
дослідження об،єкта – дотримання гармонії взаємозв،язків усього з усім, конкретного з абсолютним і 
навпаки. 
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Удалов В.Л. Конфликтность как терминоструктура и терминосистема. 

Конфликтность произведения исследуется как единство соотношения конфликта и коллизии. Это 
позволяет увидеть взаимодействие аспектов и формы проявления  конфликтности в произведении.  

Udalov V.L. The conflictation as term-structure and term-system. 

The conflictation of a literary work is viewed as an interrelation of  conflict and collision. Such treatment of the 
conflictation  leads one to determine the interaction of the aspects of conflictation and forms of its manifestation 

in a literary work.     
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РОЗВИТОК КОНЦЕПТІВ "СИМВОЛ", "АРХЕТИП" І "МІФ" У ТЕОРЕТИКО-ЛІТЕРАТУРНИХ 
ДОСЛІДЖЕННЯХ НАУКИ ПРО ПЕРЕКЛАД 

У статті окреслюється розвиток теоретико-літературних концептів "символ", "архетип" і  "міф" у їх 
проекції на перекладознавчі студії. Головна увага приділена аналізові художньої природи міфологічного 

мислення, ролі колективної (національної) пам’яті та її впливах на процес художнього перекладу. 
Авторка статті порушує проблему відтворення світових та національних символів і архетипів у 

художньому перекладі на тлі різномовних, різнокультурних та різнолітературних національних систем. 
Пропонується широкий спектр думок із цього приводу (зокрема у працях Е.Кассірера, К.-Ґ.Юнґа, 

Е.Ноймана, Н.Фрая та ін.) 

Концепти "символ", "архетип" і "міф" знаходяться у єдиній площині, пов’язаній із міфічністю 
мислення та колективною свідомістю. Міф як особливий тип світочуття (та пов’язані з ним поняття) 
криється в мові, культурі, релігії, мистецтві, набуваючи при цьому нових форм, але зберігаючи свою 
правічну сутність. "Міф ніколи не ставить перед собою мету дати якесь цілісне об’єктивне конкретне 
знання; адже сама форма міфу настільки абстрактна, що дозволяє адаптувати його до кожної нової 
конкретної ситуації, а тому відроджуватись знову і знову" [1: 79]. На сьогодні існують різноманітні 
підходи до міфу — від погляду, що міфом є кожне слово чи вислів (у Р. Барта — міфом є "слово, вибране 
історією"), і до думки, що міф є мовою, метамовою, мовою символів. 

Дослідження явища міфологічного мислення відбувалось упродовж довгого періоду часу. Стосовно 
його зв’язку з літературою та творчістю загалом, воно було оформлене як окреме вчення в епоху 
Романтизму, де вивчення міфопоетики та прадавніх міфологічних пластів у фольклорі та літературі 
набули цілісного характеру в рамках німецької міфологічної школи. Саме в цей час аналіз глибинних 
структур національної пам’яті почав пов’язуватися з дослідженням художньої сутності символів. У 
символах, як це було окреслено Ф. Шеллінґом у "Філософії мистецтва", стираються межі між конечним і 
безконечним, реальним та ідеальним, внаслідок чого досягається "синтез світу і духу" (Й. Ґете). У 
символічній природі мистецтва почали вбачати високий принцип, закон універсуму. 

Романтики знову звернулись до запровадженого Платоном, пізніше переосмисленого Святим 
Августином, поняття "архетипу" як прадавньої форми, первісного відбитка (у Буркґарда — "прадавнього 
образу"), що розглядався водночас і як матерія мистецтва, і як його глибинна сутність. У маніфестах 
романтиків висловлювалась думка, що в мистецтві все має свій божественний праобраз, який слід 
шукати в міфології, зокрема в символічній природі міфу, в національній культурі. Тому вони закликали 
реконструювати міфологію з глибин духа, проникнути в таємниці універсальної мови символів. 

Погляд на символ як на спосіб вираження незримого у зримому, безконечного в конечному згодом 
був детально опрацьований Е. Кассірером у його "Філософії символічних форм": "Коли ми окреслюємо 
мову, міф, мистецтво як "символічні форми", то цим виразом, здається, уже передбачається, що всі вони, 
як духовні утворення, сягають якогось первинного, глибинного шару дійсності, що просвітлюється крізь 
них, наче крізь якесь чуже йому середовище-медіум. Дійсність тоді вловлюється нами не інакше, як 
через своєрідність цих форм; але з цього випливає, що дійсність настільки ж приховується цими 
формами, як і відкривається ними. Ті ж основоположні функції, що надають світові духу його 
визначеність, чіткість і специфіку, виявляються... різноманітними заломленнями одного єдиного буття, 
варто йому лиш бути вловленим та сприйнятим "суб’єктом". З цього погляду філософія символічних 
форм постає як спроба знайти для кожної з цих форм її власний коефіцієнт заломлення" [2: 11]. Не варто 
забувати й про те, що й "тексти тяжіють до символізації і перетворюються в символи культури. На 
відміну від інших видів знака, такі, що зберігають пам’ять, символи отримують високу автономію від 
свого культурного контексту й функціонують не тільки в синхронному зрізі культури, але й у її 
діахронних вертикалях" [3: 82]. Саме тому погляд дослідника повинен проникати крізь усяке розмаїття, у 
тому числі й розмаїття символів, щоби виявити сутність буття. 

Феномен розуміння символічної природи мови пов’язаний із проникненням у багатомірність 
духовного світу, що іманентно виявляється в модальностях міфу, мови, світобачення. У мистецтві 
осягнення духовного / художнього світу передбачає застосування різних спектрів світорозуміння, які 
дозволяють виявити багатство внутрішніх проявів кожного його явища. При цьому щоразу виявляється, 
що розуміння світу не є його простим відображенням, повторенням дійсності, а включає діяльність духу. 
Це значним чином фіксується та проявляється у мові, що є скарбницею духовного культурного досвіду 
народу та його міфології. 
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Національна специфіка, помножена на міфологію, релігію та доісторичну пам’ять, знаходить свій 
вияв не лише на рівні тем, мотивів, образів, а й на рівні поетичного слова. Слово вбирає в себе досвід 
минулого, нашарування різних епох. Як і у працях О. Потебні та О. Веселовського, слова є праміфами, 
що лежать в основі усіх художньо-поетичних засобів і тропів. Уже на початку ХIХ ст. було одностайно 
прийнято аксіому про неминучий взаємозв’язок між мовою, мистецтвом і міфологією. Пошуки у сфері 
творчості посилювались паралельними розвідками в царині культурної антропології (зокрема 
Дж. Фрезера) й міфокритики (особливо У. Троя, що простежував зв’язок міфології з літературою, 
починаючи з епохи Романтизму, яку вважав "відродженням міфу у свідомості Заходу", і упродовж усього 
ХIХ ст.). Подальші дослідження в цій сфері лише поглибили й утвердили такий погляд. Згодом 
міфологічна природа мови, відтак — мислення стала центральною віссю вивчення архетипного 
характеру індивідуальної (З.Фройд) та колективної (К.-Ґ.Юнґ) свідомості в мистецтві. 

Своїми дослідженнями, особливо працями "Про архетипи", "Символ і архетип" К.-Ґ. Юнґ майже 
повністю витіснив фройдівське розуміння архетипу. Юнґ остаточно утвердив цей термін, розглядаючи 
його як основний позасвідомий засіб передачі найціннішого людського досвіду від покоління до 
покоління у формі підсвідомих символів, як закорінену в мову та міф складову частину колективної 
пам’яті, в якій акумульована мудрість людства. Таким чином, він практично продовжив дослідження 
першообразів у річищі Шеллінґівської традиції. Як і його німецький попередник, він вважав, що єдиним 
джерелом архетипів є міфи, що фіксуються в національній свідомості у формі непорушних матриць, 
незмінних сутностей, що виринають із запрограмованого підсвідомого кожного митця і спрямовують 
його творчість. Згодом подібні ідеї розвинулись у цілісну теорію архетипів, в основі якої знаходиться 
міф як мистецтво безумовної метафоричної ідентичності. 

На думку Юнґа, спонтанне породження образів — це лише підсвідоме нагадування відбитків пам’яті 
минулого, досвіду нації, людства. Митець немовби відкритий перед космосом: у його думках виринають 
глибинні ідеї, і він сам може не знати, звідки вони беруться. Прадавні архетипи колективної 
підсвідомості людства знову й знову постають у міфах, релігіях, снах і фантазіях, проникаючи у всі види 
мистецтва і в літературу. Повторюючись тисячі разів, вони формують певні сталі моделі, здатні 
відроджуватись і виявляти себе в різні епохи у різних образах. Адже, "психологічно успадковуються не 
уявлення, а енергетичні форми, і в такому сенсі вони відповідають вічним інстинктам. Якщо свідомість є 
внутрішнім сприйняттям об’єктивного життєвого процесу, а свідоме розуміння надає діяльності людини 
форми і напряму, то неусвідомлене розуміння через архетип визначає форму і напрям інстинкту" [4: 133-
134]. Відтак, "архетип як ідеальна формотворчість виявляється у матеріалі свідомого досвіду через 
архетипний образ. Саме тоді спадщина предків, яка зберігається в кожній індивідуальній душі 
формально і несвідомо, має змогу "прозріти" через життєву конкретику. Будь-яка людина наділена 
інстинктами і запасом архетипних образів, які їх відображають. Отже, у кожній людині функціонує 
колективне неусвідомлене, утворене зі сфери інстинктів і їх відповідників — архетипів" [4: 134]. 

Проблема трансісторизму архетипів, піднята Юнґом, була детально опрацьована його послідовником 
Е. Нойманом, зокрема у його книзі "Походження та історія людської свідомості". Е. Нойман пов’язує 
діяльність свідомого й несвідомого і вважає, що свідомість може розвиватись лише там, де вона зберігає 
живий зв’язок із творчими силами підсвідомості. Приймаючи аксіому Юнґа про те, що символічне є 
станом рівноваги між свідомим і підсвідомим, він знову переносить акценти на перше: "Кожен символ, 
як і кожен архетип, наповнений специфічним змістом, і коли ми говоримо, що уся людина захоплена 
колективним підсвідомим, ми маємо на увазі, що захоплена і її свідомість" [5: 156]. Більше того, 
дослідник вважає, що, хоча в період зародження архетипний зміст культури є підсвідомим, однак "з 
розвитком та систематизацією свідомості, а також зі зміщенням індивідуального еґо, виникає колективна 
свідомість, культурний канон кожної конкретної цивілізації та епохи. Іншими словами, формується склад 
певних архетипів, символів, цінностей та установок, на який проектується архетипний вміст 
підсвідомого, і який, приймаючи жорсткі форми міфу й культу, стає догматичною спадщиною групи" [5: 
157]. 

Саме ці архетипні установки як усталені канони мистецтва були детально осмислені в другій 
половині ХХ ст. у науковій спадщині Н.Фрая. Враховуючи напрацювання Дж. Фрезера, К. Леві-Строса та 
К.-Ґ. Юнґа, канадський вчений розглядав архетипи не лише як "первісні формули" окремих образів, але й 
як усталені моделі ідей, тем, мотивів, ритмів, наративів, літературних форм, жанрів. Він притримувався 
думки, що існує загальна тенденція мистецтва до відтворення цих формул.  

Вважаючи природні міфи центральними міфами, що лежать в основі літератури й мистецтва в цілому, 
Н. Фрай [6] визначив ключові архетипні моделі художніх систем. Вони будуються на основі чотирьох 
міфів: міфу весни — комедія, міфу літа — романістика, міфу осені — трагедія, міфу зими — іронія та 
сатира. У такому ракурсі мистецтво постає як наслідування не самої природи, а її міфологічної сутності. 
Водночас він виділив чотири основні ритми літературних творів, що узгоджуються з міфологічними 
матрицями підсвідомої рефлексії: 1) ритм повернення / повторення (reccurance) в епосі; 2) ритм 
безперервності / цілісності / послідовності (continuity) у прозі; 3) ритм зовнішньої пристойності/ве-
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личності (decorum) у драмі; 4) ритм асоціації / зв’язку / взаємодії (association) у ліриці. Кожному з цих 
архетипних ритмів притаманні специфічні архетипні тематичні форми, мотиви, образи; а кожен сюжет 
можна співвіднести з архетипною матрицею певного ритуалу, що забезпечує кожному творові єдиний 
порядок слів. Згідно до вироблених моделей, кожна оповідь зводиться до певної архетипу дії, де смуток 
переходить у радість, ненависть у любов, відчуженість у спілкування, рабство змінюється свободою, 
хаос переходить у порядок, смерть у життя чи навпаки. Таким чином, як вказував Н. Фрай у праці 
"Архетипи літератури", архетипні моделі структурують знання та вербальний універсум мистецтва, 
стають символами, що репрезентують життя й літературу з погляду універсальної перспективи. Вони 
заглиблені у міфологію, яка виробляє власний тип реальності. Міф, що діахронно організовує літературні 
твори, водночас постає формою історичного наративу. Саме тому кожній епосі властиві свої сюжети й 
форми. 

Дослідження та напрацювання у сфері міфопоетики й архетипної критики відкрили значні 
перспективи для нових тенденцій у теорії художнього перекладу. Вони пов’язані з розумінням 
тотальності й універсальності мови мистецтва, зокрема літератури, що промовляє водночас мовою 
свідомості й позасвідомості, розуму та емоцій, слів та образів, де за кожною літерою криється символ, а 
за кожним вербальним контекстом — універсальна єдність, що ним репрезентована. 

Постулат Юнґа, що кожен творчий процес є звичайним одухотворенням архетипів, можна перенести і 
на перекладацьку діяльність. У цьому ракурсі центральним завданням перекладача постає необхідність 
віднайдення у першотворі архетипів і "одухотворення" їх засобами мови перекладної версії. Таким 
чином, утверджується позиція, що відтворити образ оригіналу, це, насамперед, розкрити його архетипні 
структури. Щоб зрозуміти твір і його інтерпретувати, необхідно прочитати його з міфологічної 
перспективи, проникнути в його міфопоетичну сутність, що є маніфестацією універсального духу 
творчості й формує цілісний порядок твору. Якщо в іншомовній версії з огляду на її іншокультурне 
середовище та іншу національну пам’ять архетип певною мірою змінює свій контекст, то його сутність 
завжди залишається незмінною. Точкою відліку при цьому потрібно вважати той факт, що мова символів 
і архетипів розглядається як універсальна метамова природи, міфології та мистецтва. 

Однак, якщо ближче підійти до цієї проблеми, то виявляється, що навіть спільна міфологічна природа 
не забезпечує абсолютного успіху при вирішенні перекладацьких завдань. На це вказував ще Е. Кассірер: 
"Якщо про міфологію говориться як про загальний духовний набуток людства, єдність якого в кінцевому 
рахунку повинна пояснюватись єдністю людської "душі" та одноманіттям її діяльності, то ж і сама 
сутність душі тут же знову розпадається на багато різних здібностей та обдарувань" [7: 31]. Якщо 
намагатись розгледіти за міфом приховані сенси, то міф постає при такому підході містерією: "Його 
справжнє значення і його справжня глибина полягають не в тому, що він виражає своїми власними 
фігурами, а в тому, що він приховує. Тобто міфологічна свідомість подібна до зашифрованого письма, 
яке зрозуміле тільки тому, хто володіє необхідним для цього ключем, — тобто тому, для кого особливі 
змістові елементи цієї свідомості по суті не більше, ніж конвенційні знаки для "іншого", що не міститься 
в них самих" [7: 52]. Тому для правильного розуміння міфологічних структур твору, для розкриття 
прихованих у ньому сенсів, перекладачеві необхідно перебувати на тому ж рівні буття, на якому цей твір 
був написаний. 

Водночас архетипний аналіз Н.Фрая межує зі структурним підходом, оскільки передбачає вивчення 
архетипних структур (образності, наративних формул, жанрів, форм, тем, сюжетів тощо), що дає 
можливість розглядати кожну архетипну структуру в межах ширшої структури, а відтак — у зв’язку з 
усією літературою. У такому вияві архетипна критика ставить перед перекладознавством нову мету: 
вивчення відповідності в ориґіналі й перекладі архетипних структур творів, адекватності їх відтворення. 

Саме символічні й архетипні структури забезпечують зв’язок між частинами та цілим у межах 
кожного художнього твору та між літературними й мистецькими явищами: "Ціле та його частини 
переплетені одне з одним, поєднані у своїй, так би мовити, долі — і залишаються поєднаними, навіть 
якщо емпірично виявляються розмежованими. Те, що після цього розмежування стається з частиною, є 
тим самим долею і для цілого" [7: 64]. У кожному разі міфологічне мислення стримує аналітичне 
роздрібнення буття (у тому числі й буття літературних явищ) на окремі фрагменти. Архетипний підхід 
допомагає підтримувати відносну цілісність і в перекладі. 

Н. Фрай вважав, що різні архетипи чи їх групи не рівнозначні за своїм поширенням і 
функціонуванням. Серед них існує визначена група "світових" архетипів, закорінених у людській 
психіці, пов’язаних із загальним досвідом, зрозумілих кожному. "Якщо архетипи є комунікаційними 
символами та існує певний центр архетипів, то ми можемо сподіватись знайти у цьому центрі групу 
універсальних символів. Говорячи це, я не маю на увазі, що існує якась книга архетипних кодів, яку 
запам’ятали усі людські суспільства без винятку. Я маю на увазі, що деякі символи є образами речей, 
загальних для всіх людей, і тому володіють комунікаційною силою, яка є потенційно необмеженою" [6: 
118]. Але є й інша група архетипів, які, на відміну від першої, фіксують не універсальну пам’ять 
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людства, а досвід окремої нації, культури, міфології, тому виникають значні труднощі при їх перекладі. 
Вони постають своєрідними неперекладними реаліями. 

Такий підхід прийнятний не лише стосовно перекладу архетипних образів, але й діє при відтворенні 
архетипних жанрів, тем, мотивів, ритмів та ін. Відтак, доводиться говорити про "вічні теми", "вічні 
сюжети" — універсальні й зрозумілі для різних часів і народів, а також про національні теми й мотиви, 
закорінені в народну міфологію, культуру, історію; ще рідше — про індивідуальні архетипні матриці, 
викристалізувані на основі окремої психіки, вони можуть згодом впливати на формування нових 
традицій. Зберігаючись вунаціональній / індивідуальній пам’яті, такі архетипи рідко можуть бути 
зрозумілі поза межами свідомості / позасвідомості, у якій вони виникли, розвинулись, і в якій 
функціонують. Як правило, досягти адекватного їх відтворення при перекладі майже неможливо. Однак, 
за своєю глибинною суттю вони зазвичай не поступаються загальнолюдським феноменам, у власному 
ґенетичному просторі можуть їх навіть перевищувати за значимістю, нести більше емоційне 
навантаження. 

У першому випадку — коли маємо справу з "вічними" архетипами — завжди діє закон мистецтва, що 
само відтворює себе з власних глибин, повторюючи власні мотиви, ідеї, образи, жанри, підтримуючи цим 
самим власну постійність, універсальність. Цей закон поширюється і на сферу перекладу, де, наприклад, 
в основі відтворення жанрів лежить аналогія форм, тому іншомовна версія може розглядатись як проста 
імітація. Універсальні архетипні структури підтримують цей процес: архетипи образів, мотивів, сюжетів, 
ритмів та ін. немовби по-новому виринаютьіз підсвідомості автора іншомовної версії, формують 
поетичний матеріал, підтримують дію перекладацької уяви, сприяють осягненню й відтворенню духовної 
/ художньої дійсності. У другому випадку — коли маємо справу з національними феноменами — дія 
цього закону не поширюється за межі національної культури чи літератури, автономної міфології. У 
кожній національній культурі є власна система цінностей, власне уявлення про ідеального героя, власний 
міф про золотий вік, зафіксовані в історичній пам’яті. 

Саме тому світову літературу як систему найталановитіших і найпоширеніших творів можна 
розглядати як архетипну проекцію спільного універсального міфу, а національні літератури — як 
проекції національних міфів. Пов’язані з цією сферою культурний психоаналіз Е.Фромма й ретельні 
розвідки М.Еліаде про універсальні структури національних образів різних культур і релігій виявили 
полівалентність духовних феноменів, приховані нашарування й значення і лише загострили проблему 
щодо можливості їх перекладу. Виявилось, що для перекладача уміння мислити міфологічно є 
необхідною, але не достатньою умовою для досягнення художніх цілей, а подекуди — стає перешкодою 
в розумінні. 

Водночас, без знання універсальної мови символів та архетипів, без усвідомлення структур цієї мови 
в кожному художньому творі перекладач ніколи не зможе досягнути рівня художності й достовірності. 
Ключовими моментами цієї мови можна вважати два — міф та метафору. Саме вони підтримують 
хронотоп. Як вказував Н.Фрай, "міф робить із часом те, що метафора робить із простором" [8: 7]. Ці два 
елементи, як і інші компоненти, нероздільні у творі, адже кожне явище, відокремлене від інших, змінює 
власну екзистенцію. Це стосується і будь-якої складової частини твору, якщо вона при перекладі втрачає 
зв’язок із іншими, і цілого твору, який, переміщуючись у чуже культурно-літературне поле, втрачає 
зв’язок із іншими творами цього ж автора, подібними творами інших письменників окремої національної 
літератури, постає вирваним із власної традиції. 

Із позицій часово-просторових відносин можна розглядати і внутрішню природу архетипної мови, і 
зовнішні зв’язки архетипного мислення як феномену мистецтва. Суть цих взаємовпливів полягає не 
тільки в тому, що кожен архетип міцно пов’язаний із іншими і не мислиться поза межами власного 
смислового (міфологічного, символічного, культурного, жанрового, асоціативного та ін.) поля. Щодо 
часового та просторового зрізів, у сфері мистецтва архетипи постають із одного боку як явище 
трансісторичне, з іншого — транскультурне. Більшість дослідників зосереджують свою увагу на 
першому, вважаючи, що за кожним художнім образом стоїть "вічна присутність" архетипу. Веління часу 
діє в митці, навіть якщо він не відчуває його впливу. Творча особистість стає подібною до пророка, 
містичного провидця, реалізуючи у творчості не тільки власну індивідуальність, але й свою епоху. 
Однак, як вказував Е. Нойман, "сила, яка накладає свій відбиток на дух часу, будь-якого часу, є 
надособистісною та несвідомою" [5: 167]. Саме тому "митець досягає рівня позачасовості... Ця стадія 
художнього творіння не може не характеризуватись такими словами, як "вічність", "інтуїтивне розуміння 
суті" й "метафізичне відчуття" [5: 168]. Оскільки будь-який творчий вияв архетипу є проявами чогось 
вічного, Е. Нойман розглядав їх як істинну суть мистецтва. Вони, на думку вченого, впорядковують 
психічне життя та художнє мислення, як магніти впорядковують металеві ошурки: "У центрі кожної 
цивілізації та кожної епохи знаходяться різні надприродні (чи, як ми говоримо, архетипні) сили, але усі 
вони вічні і всі мають стосунок до вічного існування людини та світу" [5: 189]. Однак, коріння 
особистості кожної людини, виходячи за межі історичної сфери, сягає трансцендентного світу, що 
зберігає усі шари історії та праісторії. Тоді у митці надособистісне, вічне, архетипне зливається з 
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особистісним, короткочасним, миттєвим, швидкоплинним, створюючи у художньому вияві щось 
унікальне й неповторне. А неповторність це також і неперекладність, — це ті вияви художнього твору, 
які неможливо повторити заново ні тією ж мовою, ні іншою. 

Ще важче говорити про архетипи як явище транскультурне, позаяк у міжкультурному просторі існує 
ряд неподоланних перешкод. Такий підхід тісно пов’язаний і межує з культурною семіотикою і, як 
вказував К.Гірц, "полягає в тому, щоб відкрити нам доступ до концептуального світу, сповненого наших 
сюжетів, і дати можливість у найширшому значенні цього слова розмовляти з ними. Конфлікт між 
прагненням проникнути у невідомий для нас світ символічних дій і потребами технічного оснащення 
теорії культури, між необхідністю зрозуміти та необхідністю аналізувати зрештою стає глибоким і 
неподоланним. Справді, чим далі розвивається теорія, тим глибшим стає цей конфлікт" [9: 35].  

Тому, як підтверджує практика, активніше перекладаються та запозичуються ті художні твори, в 
основі яких лежать універсальні архетипи — вічні теми, мотиви, образи, вічні ідеї. Такі твори досягають 
рівня світових, поповнюють скарбницю світового мистецтва. Для перекладу творів іншого типу потрібна 
неабияка гнучкість мислення перекладача, який крізь досвід колективного підсвідомого своєї нації 
повинен пробудити емоційну силу міфологічного й архетипного мислення чужої колективної пам’яті, 
іншого часу. "Завданням художника є надання первинному образу форми, яка відповідає духу часу. 
Первинний образ, який творець піднімає з глибин неусвідомленого через індивідуальну ностальгію за 
божественним (цілісним світом), дає змогу також компенсувати психологічну однобічність епохи, що 
фіксується у культурному каноні" [4: 171]. 

Подібні завдання стоять і перед перекладачем: він повинен надати чужому образові форми, яка б 
відповідала часу й культурному канону реципіюючої літератури, подати його крізь глибини 
неусвідомленого реципіюючої системи мислення та світобачення. У цьому сенсі художні переклади 
завжди допомагають компенсувати однобічність епохи й культури, дають можливість розширити межі 
світогляду й естетичного горизонту мистецтва, національної традиції. При цьому перекладацька 
діяльність, як і ориґінальна літературна творчість, передбачає емоційну напругу для поєднання 
індивідуального й колективного, свідомого та позасвідомого, власного й чужого досвіду. Адже "висока 
духовна вартість художнього твору зумовлена, за Юнґом, тим, що архетипну вічність поєднує з 
конкретною історичною ситуацією смертна людина. Стиль, з аналітично-психологічного погляду, є 
виявом форми, яку прийняли архетипи в певний період людської історії, оскільки це означає, що 
архетипна вічність пройшла крізь живе життя, тобто середовище (час і місце)..." [4: 173]. Цим зумовлена 
також висока духовна вартість кожного талановитого художнього перекладу. Талановитий перекладач 
повинен знайти для кожного архетипу, говорячи термінологією Е.Кассірера, "його власний коефіцієнт 
заломлення" у кожній культурі, літературі, мистецькій системі. 

Саме таким для представників архетипної критики бачиться універсальний "об’єктивний" шлях до 
розуміння й перекладу мистецтва у всіх його виявах — не у "суб’єктивності" власних комплексів митця 
(як це розглядав З.Фройд), а в архетипному мисленні, заземленому в національну й універсальну 
міфологію, колективне підсвідоме, праісторію, живу й діяльну пам’ять поколінь. У такому контексті 
прихильники архетипного методу розглядають усі ключові моменти, пов’язані з мистецтвом, до якого 
можемо віднести й художній переклад як вторинну творчість. З цього приводу Е.Нойман висловлювався 
так: "Нам видається, що одна з головних функцій будь-якого мистецтва полягає в тому, щоби привести в 
дію архетипну реальність надособистісного всередині індивідууму, на вищому рівні художнього відчуття 
привести самого індивідуума у стан вищості — тобто підняти його над часом, епохою та "конечною" 
вічністю, реалізованою в будь-якій конечній архетипній формі — і привести його до позачасових 
рушійних сил, що знаходяться в самому серці світу" [5: 172]. Таким чином, архетипи у мистецтві 
підтримують зв’язок між творами, авторами, культурами та епохами. Тому геніальні твори геніальних 
митців, закорінені в архетипний універсум, помножені на перекладацький талант, стають близькими та 
зрозумілими, естетично вартісними в усі часи для усіх народів, розширюють межі світової літератури. 
Водночас, архетипна критика й залучення архетипного аналізу в літературознавстві та перекладознавстві 
забезпечують доволі цілісний підхід до художніх феноменів словесного мистецтва. 

Отже, розроблене у ХХ ст. вчення про архетипні значення стало основою пошуку своєрідного 
"спільного знаменника" для різнонаціональних літератур, різних історичних епох. Процес перекладу, 
який раніше окреслювався як "праця над словом", переосмислюється з погляду збереження образної / 
архетипної структури твору, заземленої в міфологічний універсум, праміф. У цьому зв’язку образи-
архетипи та інші архетипні моделі — жанрів, ритмів, тем, сюжетів тощо — розглядаються як такі, що 
часто не потребують "перекодування" в іншій системі, адже постають як універсальні, з 
загальнолюдським незмінним значенням. Розроблена на основі досліджень порівняльної міфології 
архетипна критика стала поштовхом до розвитку літературознавчої міфопоетики. Її аспекти поширились 
і на сферу перекладацьких досліджень. Це, водночас, було поверненням до витоків епохи Романтизму, 
де, за визначенням Новаліса, серед трьох видів перекладів — граматичних, вільних, міфотворчих — саме 
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останні є перекладами в найвищому розумінні, бо передають чисту ідеальну сутність кожного 
художнього твору. З позицій архетипної критики, ідеал твору слід шукати в його архетипних структурах. 

Такі підходи відкрили нові можливості для порівняльно-історичної та порівняльно-міфологічної 
поетики. Посиливши пошуки міжнаціональних відповідників і паралелей, вони спричинилися до нової 
переоцінки ролі перекладу. У центрі окреслюваної нами проблематики постають питання про 
порівняльний аналіз і можливість перекладу символів, архетипів та архетипних моделей, зіставні 
дослідження шляхів трансформації, причин деформації національних схем в іншомовному 
(іншокультурному чи іншоісторичному) середовищі, порівняння міфологічних систем і їх елементів у 
художній творчості. Цим самим перед літературним перекладознавством відкривається перспектива 
нових досліджень на межі з міфопоетикою, культурною семіотикою, імаґолоґією. На сьогодні горизонти 
цих досліджень у сфері мистецтва слова ледь окреслені. 
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Лановик М.Б. Развитие концептов "символ", "архетип" и "миф" в теоретико-литературных 
исследованиях науки о переводе. 

 В статье очерчивается развитие теоретико-литературных концептов "символ", "архетип" и "миф" в 
их проекции на переводоведческие студии. Главное внимание уделено анализу художественной природы 

мифологического мышления, роли универсальной (национальной) памяти и ёё влияние на процесс 
художественного перевода. Автором статьи поднимается проблема отображения мировых и 
национальных символов и архетипов в художественном переводе на фоне разнокультурных и 

разнолитературных национальных систем. Предлагается широкий спектр точек зрения по этому 
поводу (в частности в трудах Э.Кассирера, К.-Г.Юнга, Э.Ноймана, Н.Фрая и др.). 

Lanovyk M.B. Development of the concepts of "symbol", "archetype" and "myth" in the literary researches 
of translation studies.  

The article focuses on the development of the concepts of "symbol", "archetype" and "myth" in their projection 
on the translation studies. The emphasis is laid on the analysis of the artistic nature of the mythological thinking 
as well as on  the role of universal (national) memory and its influence upon the process of literary translation. 
The author of the article rases the problem of reflection of the world and national symbols as well as archetypes 
in the translation on the background of multicultural and multinational literature systems. Also given is a wide 

spectrum of different  viewpoints upon the problem in the works by E.Cassirer, K.G.Jung, E.Noiman, N.Frye etc. 
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ПОНЯТІЙНЕ ОКРЕСЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В БІБЛІЙНИХ ТЕКСТАХ І ҐЕНЕЗА 
ТЕРМІНА "ГЕРМЕНЕВТИКА" 

У статті досліджується ґенеза терміну "герменевтика", аналізується його вживання в античних 
текстах (зокрема Платона) та древніх сакральних біблійних текстах. На основі етимологічного та 
ґенетичного аналізу робиться висновок, що основою сучасної науки про інтерпретацію слід вважати 
біблійну герменевтику (Hermeneutica Sacra), що упродовж століть розробляла загальні принципи і 

методи герменевтичного аналізу, закони інтерпретації тексту та явищ буття.  

У ХХ столітті центральне місце у системі гуманітарних досліджень зайняла герменевтика. 
Герменевтичний зворот у науці спостерігаємо і в епоху постмодернізму, коли вироблені філологами 
методи інтерпретації тексту переносяться на інші сфери – історію, філософію, астрофізику. Тому 
окреслення термінологічного апарату герменевтики як специфічної наукової сфери є надзвичайно 
актуальним і вимагає особливої уваги. Метою цієї статті є вказати на витоки герменевтичної термінології 
у древніх джерелах, зокрема в біблійних текстах, а також розвиток ідей теорії інтерпретації в біблійній 
герменевтиці як основи розвитку новітньої герменевтики як окремої сфери наукового знання. 

Передусім звернемось до існуючих найсучасніших визначень терміну "герменевтика". Сучасні 
літературознавчі джерела подають такі дефініції:  

1. "Герменевтика – у первісному значенні – напрям наукової діяльності, пов'язаний з дослідженням, 
поясненням, тлумаченням філологічних, а також філософських, історичних і релігійних текстів. У 
давньогрецькій філології та філософії – з тлумаченням Біблії, екзегезою; у протестантській теології – з 
інтерпретацією священних текстів у їх полеміці з католицькими богословами. Герменевтика є 
допоміжною дисципліною тих гуманітарних (і в першу чергу історичних) наук, які займаються 
писемними пам'ятками (історії літератури, історії філософії, історії релігієзнавства, мовознавства та ін.). 
У ХХ ст. набуває ширшого значення як метод, теорія чи філософія будь-якої інтерпретації" [1: 157]. 

2. "Герменевтику можна визначити як мистецтво зрозуміння текстуального дискурсу. На початку 
ХІХ ст. Фрідріх Д. Шляєрмахер визначив її як загальний і незалежний метод інтерпретації, мета якого – 
уніфікувати й систематизувати низку спеціалізованих методик (що застосовуються, наприклад, у 
класичній філології, теологічному та юридичному коментуванні та філософії)" [2: 89]. 

3. "Герменевтика – теорія інтерпретації тексту і наука про розуміння смислу. Отримала широке 
застосування в сучасному західному літературознавстві, в осмисленні основних методологічних 
принципів, на яких базується побудова найновішої теорії літератури... З герменевтикою традиційно 
пов'язане уявлення про універсальний метод у сфері гуманітарних наук. Як метод тлумачення історичних 
фактів на основі філологічних даних герменевтика вважалась універсальним принципом інтерпретації 
літературних пам'яток. Предметом літературної герменевтики, як і філософської, є інтерпретація, 
розуміння" [3: 170].  

4. "Традиційно, герменевтика – це теорія чи наука про інтерпретацію. Термін "герменевтика" сягає 
коренями грецького hermeneuein: інтерпретувати чи перекладати власними висловлюваннями, робити 
ясним і зрозумілім, давати визначення" [4: 90]. 

Є й інші визначення, які, однак, не відходять від поданих дефініцій. Подальше окреслення терміну 
"герменевтика" у більшості джерел починається із діяльності німецького теолога Фрідріха Даніеля 
Шляєрмахера. Навіть при вказівці на етимологію терміну, ніхто з дослідників не вказує на джерела 
древніх пам'яток письменства, де цей термін вживається і обґрунтовується його першопочаткове 
значення та етимологія. 

Ретельне дослідження наукових розвідок минулого виявляє, що герменевтика як наукова система 
була сформована задовго до Шляєрмахера, хоча й мала дещо інше смислове наповнення, а витоки її слід 
шукати в античних джерелах. Дослідники біблійної екзегези як предтечі сучасної наукової герменевтики 
вказують, що саме інтерпретація сакральних текстів була передумовою і методологічною основою 
новітньої науки про тлумачення. Кевін Дж. Коннер [5: 17], як й інші дослідники розвитку науки про 
інтерпретацію, наполягає, що "батьком герменевтики" слід вважати юдейського книжника, першого 
перекладача біблійних книг Старого Заповіту на арамейську мову, Ездру (457 р. до Р.Х.). 

Тому зупинимось на термінологічному окресленні процесу інтерпретації в Біблійних текстах та інших 
древніх джерелах. Традиційно  термін "герменевтика" визначається як теорія інтерпретації чи наука про 
закони інтерпретації, хоча першопочатково він тяжів до означення "мистецтво інтерпретації". Його 
походження виводиться з грецької мови – (гр.hermeneuein означає "інтерпретувати, перекладати, 
пояснювати, тлумачити") і співвідноситься з іменем Hermes (у грецькій міфології – Гермес, у римській – 
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Меркурій) – богом наукового відкриття, письма, мови, який вважався посланцем для передачі волі богів 
у світі смертних, і його функція була не тільки передавати божественні послання, але й тлумачити їх 
значення. Цікавою є вказівка на таке розуміння греків у Біблії. Коли апостол Павло з Варнавою були в 
Лістрі "Люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по-лікаонському: "Боги 
людям вподібнились та до нас ось зійшли!"...І Варнаву вони назвали Зевсом, а Гермесом Павла, бо він 
провід мав у слові... Та коли про це почули апостоли Варнава й Павло, то роздерли одежі свої та 
кинулися між народ, кричачи та говорячи: "Що це робите, люди? Таж і ми такі самі смертельні, подібні 
вам люди, і благовістимо вам, – від оцих ось марнот навернутись до Бога Живого, що створив небо і 
землю, і море, і все, що в них є..." (Дії 14:11-15) [6: НЗ, 161]. Як бачимо, Гермесом Павло був названий 
саме за вміння проповідувати та інтерпретувати Боже Слово. У грецькій культурі, у співвіднесенні з 
якою творився Новий Заповіт, вважалось, що кожен hermeneus (перекладач чи інтерпретатор) успадкував 
і володіє містичними характеристиками Гермеса. Саме тому вміння інтерпретації швидше 
співвідносилось із мистецтвом, а не наукою.  

Зупинимось детальніше на понятті "інтерпретації" (гр. εξηγησις – екзегеза – тлумачення, пояснення; 
та гр.ερμηνεια – інтерпретація; першопочатково ці терміни не розмежовувались і практично вживались як 
синоніми; лише згодом вони виокремились як різні терміни – екзегеза (екзегетика) займається 
безпосередньо коментуванням священних текстів з теологічної точки зору; герменевтика встановлює 
закони і методи екзегези або інтерпретації текстів та інших феноменів). У грецькій філософії це поняття 
з'являється не раніше IV ст. до Р.Х. і послідовно вживається у працях Платона. Цікаво, що він у рівній 
мірі послуговується термінами exegeomai та hermeneuo, вживаючи їх як синоніми. Люди, які володіють 
вміннями інтерпретації, називаються "екзагетами" та "герменевтами" (exegetes та hermeneutes), до них 
відносяться інтерпретатори священних законів ("Закони", 631, 759, 775, 907), релігійні оракули 
("Республіка", 4.421) і поети, які під силою натхнення розмовляють з богами ("Держава", 290), або будь-
хто, хто володіє "мистецтвом інтерпретації" ("Симпозіум", 202). 

У Біблії поняття інтерпретації з'являється значно раніше від грецької традиції і розгортається від 
першої старозавітної "Книги Буття" (1445 р. до Р.Х.) до останніх книг Нового Заповіту у різних 
значеннях. Розглянемо їх послідовно. Воно набуває дещо відмінних окреслень, співвідносних із 
процесом пояснення смислу різних мовних чи знакових явищ. 

Перший раз ми спостерігаємо процес інтерпретації в епізоді, коли Йосип, перебуваючи в єгипетській 
в'язниці, пояснює сни чашника та пекаря, а пізніше – фараона (Бут.40, 41). "...Вони сказали йому: 
"Снився нам сон, а відгадати його немає кому". І сказав до них Йосип: "Чи ж не від Бога відгадки. 
Розповіжте но мені"... "І побачив начальник пекарів, що він добре відгадав...". Тут в єврейському 
оригіналі вживається слово pathar, що означає "пояснювати, інтерпретувати". У співвідносному значенні 
вживається іменник sheber (озн. "розуміння, вияснення" переважно сну). Наприклад, воно вжите в книзі 
"Суддів" у епізоді, коли Гедеон проникає у ворожий табір: "І сталося, як Гедеон почув оповідання про 
той сон та розгадку його, то вклонився і вернувся до Ізраїлевого табору та й сказав: "Уставайте, бо 
Господь дав у вашу руку мідіянський табір!" (Суд.7:15). 

У халдейській частині Старого Заповіту в такому ж значенні використовується сирійське слово peshar 
(озн. "пояснення, інтерпретація"). Найпоказовішим є його вживання у "Книзі Даниїла", розділах 2 і 4, де 
описано, як Даниїл розв'язує сни царя Навуходоносора. В інших трьох розділах "Книги Даниїла" (7, 8, 
10) це слово вживається на означення інтерпретації пророчих видінь і апокаліптичних картин, які він 
бачив над Великим морем, потоком Улай і рікою Хіддекел: "Дух мій, Даниїлів, був стурбований через це 
видіння... Я наблизився до одного з тих, що стояли (ангела), і спитався у нього про істоту всього того. І 
він сказав мені і познайомив з розв'язкою цих речей" (Дан.7:15-16). Отже, перше значення 
герменевтичного процесу в Біблії зустрічається стосовно інтерпретації снів і пророчих видінь.  

Друге значення – (євр.luwts) – стосовно звичайного перекладу з однієї мови на іншу. Наприклад, у 
"Книзі Буття" описано епізод зустрічі Йосипа з братами в Єгипті, де зазначено: "А вони не знали, що 
Йосип їх розуміє, бо був між ними перекладач" (Бут. 42:23). Цей термін найчастіше вживається у 
випадках, коли мова йде про переговори між царями різних народів (ІІ Хр.32:31). Або ж – (євр. tirgam) – 
стосовно письмового перекладу:  "За днів Артаксеркса написав Бішлам... до Артаксеркса, царя 
перського. А лист був написаний по-арамейському, а перекладений по-перському" (Езд.4:7). У 
Септуагінті та інших грецьких перекладах ці слова переважно перекладаються словом exegesis. 

У грецькій частині Біблії слово exegesis зустрічається тільки 6 разів – стосовно особливих Божих 
об'явлень чи ангельських послань (Ів.1:18; Лк.24:35; Дії 10:8; 15:12, 14; 21:19). Новий Заповіт 
здебільшого послуговується словами hermeneuo (Ів.1:38, 41, 41; 9:7; Євр.7:2) і hermeneia (І Кор.12:10; 
14:26) – у значені "перекладати з мови на мову, пояснювати значення власних назв, означати", а також 
наближеними за етимологією до них. Окремо слід зупинитись на кількох місцях Нового Заповіту, де 
звертається особлива увага на процес інтерпретації і його значення для розуміння Писання.  

1) Найпоказовіший епізод Нового Заповіту – Євангелія від Луки 24, де оповідається, як після 
розп'яття Ісуса Христа двоє учнів ішли дорогою в Еммаус, і по дорозі до них приєднався воскреслий Ісус, 
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і, оскільки вони зовсім не розуміли того, що відбулося з їхнім Учителем, "Він почав від Мойсея, і від 
Пророків усіх, і виявляв їм зі всього Писання, що про Нього було" (Лк.24:27). Тут вжито слово 
diermeneuo [dia+ herme-neuo], що означає не просто інтерпретувати, а докладно пояснювати, тлумачити. 
Це слово, а також похідне diermeneutes зустрічається також у Книзі Дій 9:36; І Кор.12:30; 14:5, 13, 27, 28. 
Від цього кореня походить і термін dusermeneutos – "важке для розуміння, складно пояснити" (Євр.5:11). 
Пізніше, коли вони  впізнали Учителя, і Він став для них невидимий, "... говорили вони один одному: 
"Чи не палало нам серце обом, коли промовляв Він до нас по дорозі, і коли виясняв нам Писання?" 
(Лк.24:32). Гр. слово dianoigo в цьому вірші означає інтерпретацію прихованого (скритого) в тексті 
значення шляхом натхнення розуму і серця до нового розуміння (буквально: "відкрити Писання").  

2) Другий випадок, описаний у "Книзі Дій". Апостол Пилип дорогою до Єрусалиму зустрічає 
ефіопського вельможу, що їде на колісниці та вголос читає "Книгу Ісаї". "Пилип же підбіг і почув, що 
той читає пророка Ісаю, та й спитав: "Чи ти розумієш, що ти читаєш?" А той відказав: "Як же я можу, як 
ніхто не напутить (гр.hode-geo, озн. "пояснювати, проводити дорогою") мене?" І впросив він Пилипа 
піднятись і сісти з ним...А Пилип відкрив уста свої, і, зачавши від цього Писання, благовістив про Ісуса 
йому" (Дії 8:30-35). Тут процес інтерпретації розширюється до "проведення шляхом" через весь уривок 
Писання, до повноти розуміння. 

3) У ІІ Посланні Павла до Тимофія Павло радить своєму учневі: "Силкуйся поставити себе перед 
Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди" (2:15). Гр.orthotomeo озн. 
відкривати нову картину, усуваючи перешкоди, наприклад, прокладаючи дорогу через ліс. 

4) Ще один приклад, важливий для повноти розуміння термінології, – ІІ Послання Петра 1:20-21, де 
апостол застерігає від лжевчителів і лжепророків і говорить: "...бо ви знаєте перше про те, що жодне 
пророцтво в Писанні від власного вияснення (гр. epilusis – "рішення, пояснення") не залежить. Бо 
пророцтва ніколи не було з волі людської, а звіщали його святі Божі мужі, проваджені Духом Святим". 

Отже, як бачимо, у Біблії представлена найдавніша герменевтична традиція, заснована на 
інтерпретації усіх видів спілкування Бога з людиною – снів, видінь, ангельських повідомлень, знаків, 
таємниць, пророцтв, притч, писаного слова. Аналізуючи античну герменевтику, Ґадамер наголошує, що 
вона набуває форми сакрального мистецтва: "мистецтво передавати Божу волю стоїть поряд з 
мистецтвом відгадувати її або майбутнє із знаків" [7: 87]. На основі цієї традиції пізніше розгорнулись 
традиції інтерпретації мистецтва, закону, історії, літератури та інших видів комунікації людини з 
людиною.  

Тому огляд історії становлення і розвитку герменевтики необхідно починати не з грецької, а з 
єврейської традиції. Вона була узагальнена у працях Філона Александрійського (стосовно інтерпретації 
філологічних джерел) та Йосифа Флавія (стосовно історичних джерел і явищ). Ця традиція була 
продовжена Александрійською та Антіохською школами інтерпретації древніх рукописів; відповідно в 
них уже були закладені два протилежні підходи чи методики – алегорична й буквалістична інтерпретації, 
що паралельно продовжувались у патристичній екзегезі та схоластичній літературі. Пізніше ця традиція 
лягла в основу біблійної герменевтики як дисципліни інтерпретації текстів Святого Письма, за якою 
після виходу в світ праці Даннгауера у Страсбурзі в 1654 р. (Dannhauer J. Hermeneutica Sacra sive 
methodus exponendarum sacrum litterarum) закріпилась назва Hermeneutica Sacra, і герменевтика отримала 
статус окремої сфери наукового дослідження.  

У період Реформації почався інтенсивний розвиток біблійної герменевтики, що засвідчують численні 
праці, присвячені проблемам інтерпретації сакральних текстів (у яких термін "герменевтика" не просто 
спорадично вживається, а нерідко виноситься у заголовок, тобто несе методологічне навантаження). 
Найвизначальнішими науковими досягненнями цього періоду стали праці Флація, Франца і Глассія. 
Маттіас Флацій обґрунтував наукову герменевтичну методу в праці "Ключ до Священного Писання" 
("Clavis Scripturae Sacrae", Базель, 1567). Його методу продовжив Вольфганг Франц у "Новому і ясному 
теологічному трактаті про максимально леґітимне тлумачення Святого Письма" ("Tractatus theologicus 
novus et perspicuus de interpretatione Sacrarum Scripturarum maxime legitima", 1619). Однак найвище 
оцінена послідовниками філологічна герменевтика Саламо Глассія "Сакральна філологія" ("Philologia 
Sacra, qua totius V. et N.T. Scripturae tum styluset litteratura, tum sensus et genuinae interpretationas 
ratioexpenditur", Йєна, 1623), філологічні узагальнення якої примикають до "Ключа", але багато в чому 
продовжують і розвивають його основні положення, особливо у сфері граматики й риторики. Як зазначав 
Дільтей, "Догматичні передумови протестантської конфесійної позиції стикаються у цій герменевтичній 
літературі з багатообіцяючими початками наукової теорії інтерпретації. Вирішальним було все-таки те, 
що основні операції усіх гуманітарних наук (наук про дух) були тут вперше піддані дослідженню. Так 
всередині самої ж церковної теології у католиків і протестантів виник науковий рух з великими 
перспективами на майбутнє" [8: 34].  

У подальшому в герменевтичній науці виокремилось дві основні школи. Підсумком школи історичної 
інтерпретації стала книга Замлера "Підготовка до богословської герменевтики" ("Vorbereitung zur 
theologischen Hermeneutik"). Філологічні методи граматичної школи узагальнив Август Ернесті, який в 
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1745 р. видав "Нову герменевтику Нового Заповіту", а в 1761 р. в Лейпцигу побачив світ його 
теологічний трактат "Інтерпретатор" ("Interpres"), що півстоліття залишався основною програмовою 
працею з герменевтики. У Ернесті було багато послідовників, які продовжували започатковані в 
"Інтерпретаторі" тенденції. Найвідоміший із них – професор філології в Лейпцигу Карл Август Кайль, 
котрий систематизував висновки обох шкіл у єдиний філолого-історичний метод інтерпретації давніх 
текстів. Завершенням граматично-історичної школи інтерпретації стала його книга "Підручник з 
герменевтики Нового Заповіту на основі граматико-історичної інтерпретації" ("Lehrbuch der Hermeneutik 
des Neuen Testaments, nach Grundsatzen der grammatisch-historishen Interpretation", Лейпциг, 1810). Лише 
згодом зародилися сучасні підходи до вирішення герменевтичних проблем (найпродуктивнішим із них 
виявилась філософія тотожності Фрідріха Аста, і герменевтика як загальна наука про розуміння й 
інтерпретацію стала першоосновою цієї системи).  

Отож, як бачимо, біблійна герменевтика займає проміжне місце у системі наук – знаходиться на межі 
між секулярними дисциплінами текстології, філології, історико-літературної критики й теологічними 
дисциплінами екзегетики, апологетики та теології. До кінця ХІХ ст., поки термін "герменевтика" 
відносився лише до інтерпретації Біблії, не було чіткого розмежування між герменевтикою і 
екзегетикою. Фрідріх Шляєрмахер у пошуках загальної теорії інтерпретації перший запропонував 
застосовувати закони інтерпретації сакральних текстів до творів художньої літератури. Вільгельм 
Дільтей принципи текстової інтерпретації переніс на аналіз історичних подій, прирівнявши історичний 
розвиток до метатексту. Мартін Гайдеґґер вперше використав герменевтичну методологію стосовно 
філософської теорії інтерпретації феноменів буття та явищ культури. Уже в ХХ ст. герменевтика 
розширилась до загальної науки про закони інтерпретації, а пізніше розділилась на ряд наукових сфер – 
"філософська герменевтика", "літературна герменевтика", "астрофізична герменевтика" ("герменевтика 
космосу") та ін. Центральним поняттям кожної з цих сфер є поняття "інтерпретації". З'ясувавши, яке 
місце займає Біблійна герменевтика у науковій парадигмі інтерпретації, ми повинні пам'ятати, що саме 
вона стояла біля її витоків. Тому вважаємо, що для окреслення розвитку герменевтики як науки, 
вивчення термінологічного апарату стосовно процесу інтерпретації, необхідно ретельно вивчити праці з 
біблійної герменевтики, запропоновані в них підходи, методи, термінологічні дефініції. 
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Лановик З.Б. Понятийное определение процесса интерпретации в библейских текстах и генезис 
термина "герменевтика". 

В статье исследуется генезис термина "герменевтика", анализируется его использование в античных 
текстах (в частности Платона) и древних сакральных библейских текстах. В результате 

этимологического и генетического анализа делается заключение, что основанием для развития 
современной науки об интерпретации следует считать библейскую герменевтику (Hermeneutica Sacra), 
которая на протяжении столетий разрабатывала общие принципы и методы герменевтического 

анализа, законы интерпретации текстов и феноменов бытия. 

Lanovyk Z.B. Terminological definition of the interpretation process in biblical texts and genesis of the term 
"hermeneutic". 

In the article genesis of the term "hermeneutic" is investigated, and its usage in ancient texts (in particular 
Plato) and sacred biblical texts is analyzed. According to etymologic and genetic analysis the author proves that 

Bible Hermeneutic (Hermeneutica Sacra) should be considered as the foundation of the modern science of 
interpretation, because it has for centuries developed general principles and methods of hermeneutical analysis 

and laws of interpreting texts  and phenomena of being.  
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ПСИХОАНАЛІТИЧНА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ЛІТЕРАТУРНОГО ТЕКСТУ 

Стаття присвячена дослідженню питань інтерпретації літературного тексту на засадах 
психоаналізу. Автор простежує синтез психоаналізу з нетрадиційною герменевтикою, зіставляючи 
категорії психоаналізу ("Воно", "Я", "Над-Я")  і літературної герменевтики ("Текст", "Читач", 

"Літературна критика").  

 "Все-таки здається нам, що приміненнє 
загального способу психоаналітичного 
розсліду до аналізи артистичної творчості, 
а саме стремліннє іти як найдальше в 
глибину душі творця від його творів і від 
так знову шукати дороги, що веде звідтам 
до сих творів – може кинути в дечім нове 
світло на творця і творчість". 
Степан Балей 

Родоначальник літературної герменевтики Г.Г. Гадамер у своїх багаточисельних працях, присвячених 
таємниці слова ("Естетика і герменевтика", "Філософія і література", "Емінентний" текст і його 
істинність",  "Про істинність слова" тощо) щораз підкреслював, що процес читання є одним із 
найзагадковіших серед тих, які потребують феноменологічного аналізу, наголошуючи на тому, що 
літературний твір це не лише фіксація сказаного, а насамперед Слово "…що віддало себе на правильне 
прочитання"[1:133], яке після своєї появи, що, гадаю, є наслідком вивільнення творчої енергії автора 
,прагне бути не лише про-читаним, але й по-чутим, тобто пробудити певні почуття і таким чином 
видовжити себе в читачеві. 

Процес читання цілковито співзвучний герменевтичному виміру "розуміння-чогось-через-щось-інше 
та розуміння-себе на – основі-чогось". Основою чогось і чимось іншим, через яке людина, бодай то читач 
під час читання, чи автор у процесі написання, сягає розуміння себе і не лише, і є літературний текст, 
який , згідно з психолінгвістичною теорією О. Потебні, слугує tertium comparationis  між Х і А ( Х – зміст 
або ідея, А-письменницька й читацька перцепція). У подальшому  Л. Білецький, послідовник О. Потебні, 
зазначав, що акт творення тексту (а) визначається формулою Х.А-а, тоді як акт його тлумачення – а-А.Х. 
Актуальним лишається питання щодо ролі несвідомого при створенні та й прочитанні літературного 
тексту, яке теж, додамо, є актом творення, згадаємо, що однакове сприйняття є швидше винятком,аніж 
закономірністю, адже кожен відтворює прочитане по-своєму, беручи за основу не лише художній витвір, 
але й увесь попередньо набутий життєвий досвід. 

Достеменно відомо, що художник своїм твором втілює не лише усвідомлене, а й те, що торкається 
сфери несвідомого, неусвідомленого, у тому числі неусвідомленого автором, але почутого читачем, 
літературними критиками, "…істину, яка жодним чином не збігається з тим, що, власне, мав на увазі 
його духовний творець" [1: 7]. Про наявність свідомого й несвідомого чинника в творенні й прочитанні 
літературного тексту йдеться в працях О. Потебні. Він зазначав: "Слушающий может гораздо лучше 
говорящего понимать, что скрыто за словом, и читатель может лучше самого поэта постигать идею его 
произведения. Сущность,  сила такого произведения не в том, что разумел под ним автор, а в том, как 
оно действует на читателя или зрителя,  следовательно, в неисчерпаемом возможном его содержании. 
Это содержание, проецируемое нами, то есть влагаемое в самое произведение,  действительно условлено 
его внутреннею формою, но могло вовсе не входить в расчеты художника,  который творит,  
удовлетворяя временным, нередко весьма узким потребностям своей личной жизни" [2: 167].   

Дослідженню сфери неусвідомленого в літературознавчій науці присвячена книга Н.В.Зборовської 
"Психоаналіз і літературознавство" (2003), у якій автор ретельно простежує вплив фройдизму та 
постфройдизму на літературні школи ХХ ст., та й загалом на моделювання сучасного культурного 
простору. У світлі зазначеної проблематики доцільно виділити окреме питання щодо виділення в 
літературознавчій літературі категорій, які б слугували своєрідним аналогом триструктурної теорії 
Фройда, що сприяє подальшому розвитку інтерпретаційного літературознавства через синтез 
герменевтики і психоаналізу, – йдеться про тлумачення психоаналізу з позицій постмодерної 
неконфліктності.  

У статтях Г.Гадамера та В.Ізера простежується думка, що текст, читач, літературна критика – це три 
царини, між якими існує тісний взаємозв‘язок. Гадаємо, що текст слід розглядати як прояв творчого 
інстинкту, який посідає панівне місце в аналітичній психології К.Г. Юнга.  Досить цікаво дію творчого 
комплексу описує  Н. Зборовська: "Потреба творити зароджується і розвивається у психіці особистості, 
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як насіння у землі, як дитина в лоні матері". Тому К. Юнг розглядав творчий процес як невидиму, "живу 
істоту, імплантовану в людську психіку", що в аналітичній психології було названо автономним 
комплексом" [5: 179]. Інстинктивна природа творчості дає можливість наважитись вказати на 
співзвучність цієї категорії з фройдівським  "Воно". Гадаю, можливо порівняти текст із тим "величезним 
передпокоєм, де тиснуться, мов окремі живі істоти, психічні порухи", або з "хаосом, казаном, у якому 
киплять і вирують збудження" [3: 541], які очікують свого читача, щоб вщент заполонити його. У 
філософських роздумах К. Юнга означено, що твір – це мандала, яка прагне перетворити хаос внутрішніх 
поривань у гармонію космосу. Природа натхнення, вважає філософ, бере свій початок у сфері 
неусвідомленого. Сутністю процесу Творення є неусвідомлене одухотворення архетипу, який володіє 
потужною психічною енергією, нумінозністю, що, у свою чергу, може таїти небезпеку й для самого 
митця. Безперечно, текст – потужне потенційне енергетичне поле, яке при прочитанні активізується. 
Доречно тут пригадати славнозвісну працю львівського вченого Степана Балея, який розглядав 
несвідоме  як джерело художньої творчості, підкреслюючи, що твір є психічною енергією, яка 
знаходиться за межею свідомого [11]. Поставивши крапку наприкінці твору, автор штовхає його в 
самостійне життя, внутрішньо вивільнюючись для створення нового, текст "звільняється від свого 
походження, завдяки цьому набуває самодостатності" [1: 153]. Тепер текст – носій енергії, яку він 
перебрав у автора і має передати читачеві, недаремно в Біблії сказано про те, що спочатку було Слово, у 
свою чергу позитивна енергетика Біблійного тексту спроможна творити справжні чудеса... 

Варто також зазначити, що поява літературного тексту є не лише наслідком "еруптивної сили 
вітхнення", але й результатом кропіткої праці "розумового обміркування", особливо це стосується 
процесу набуття ідеєю видимого втілення (форми), коли езотеричний зміст стає екзотеричним. 

Читач, переймаючись текстом, відокремлюється від реального, долаючи усілякі межі, вживаючись у 
певний художній образ. На даний момент він байдужий до реальності, оскільки перебуває в іншому 
вимірі. Зникає, розчиняючись у персонажі, водночас творить, створює власне бачення тексту, 
реалізуючи, таким чином, особистий потяг як до творення, так і, певною мірою, до руйнації. "У ньому 
борються Ерос і інстинкт смерті" [4: 157], потяг до творення, який невід‘ємно пов‘язаний із 
самозабуттям. У цьому сенсі фройдівське Воно, як "первинне енергетичне джерело, яке структурно 
можна визначити як "великий резервуар" енергій протилежних потягів" [5: 32], порівнюється з художнім 
текстом. 

Воно, за Фройдом, "не володіє засобами довести "Я" любов чи ненависть" [4: 156]. Відповідно це 
стосується й художнього тексту, написаного, але ще не прочитаного, який лише очікує на свого читача, 
щоб набути життя в ньому. Адже тільки тоді "великий резервуар" відкриється і гама різнобарвних 
почуттів, емоцій заграє усією палітрою. 

Засновник символістського психоаналізу Ж. Лакан вважав, що психоаналітична методика полягає в 
освоєнні роботи несвідомого як роботи позначування. Цікаво, що якщо взяти до уваги його тріаду 
Реальне-Уявне-Символічне як дебіологізований аналог фройдівської триструктурної  теорії, то Воно в 
повній мірі відповідає Реальному, адже має тотожні характерні ознаки: "реальне є відсутнім, реальне 
чинить опір символізації, оскільки його повнота перебуває за межами раціонального досвіду; реальне 
структурується як мова, тобто як відсутнє, що прагне бути присутнім" [5: 225], у свою чергу можна 
припустити відповідність зазначених ознак Реального процесу народження Тексту.  

До речі, для літературного шедевру чітких часових меж не існує. Він викликає у представників різних 
поколінь тотожні думки, емоції, як зазначає Г. Гадамер: "Твір мистецтва в кожний новий період – 
абсолютна сучасність і водночас зберігає дієвість свого слова в майбутньому" [1: 15]. До того ж 
примхлива Муза не терпить запланованих візитів, тому досить часто неможливо передбачити мить 
натхненного народження твору. Цікаво, що і "у Воно немає нічого, щоб відповідало б уявленням про час 
... нема змін психічних процесів із плином часу" [3: 541]. 

Якщо вважати текст енергетичним джерелом, порівнюючи його з Воно, то сам читач, апелюючи до 
категорій психоаналізу, умовно ототожнюється з фройдівським Я. Поява тексту передбачає народження 
читача. Аналогічно базове твердження класичного психоаналізу – Я розвивається з Воно, як запевняє 
Фройд, відбирає енергію у Воно. Читач, "піднімаючись на борт тексту" [6: 265], неодмінно перебирає на 
себе відповідну енергетику думок, відчуттів, емоцій. Водночас неабияку роль при сприйнятті твору 
відіграють антиципація, ретроспекція, аперцепційний фон читача тощо, як зазначає Д. Наливайко: 
"Розуміння художнього тексту не є його реконструкцією, а осягненням і конструюванням сенсу, злиттям 
зі своїм духовним і душевним досвідом" [1: 6]. 

Зиґмунд Фройд стосунки поміж Я і Воно порівнював з відносинами між вершником і конем. "Кінь 
постачає енергію для руху, вершник має привілеї визначити мету, спрямувати рух куди сильнішої за 
нього тварини. Проте між Я і Воно досить часто трапляється ситуація, коли вершник мусить вести коня 
туди, куди заманулося коневі" [3: 545]. Гадаю, що саме текст порівнюється з конем, адже він є джерелом 
енергії, яка спонукає читача до внутрішнього руху. Очевидно, в ролі вершника виступає безпосередньо 
читач. І хоча власне він керує процесом читання, усе ж досить часто трапляється ситуація, коли 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 22. Філологічні науки 

162 

захоплюється твором настільки, що вже не помічає, як той заполонив його і веде за собою, а не навпаки, 
йдеться про очікування змісту, яке, на думку Г. Гадамера, з самого початку керує зусиллями, 
спрямованими на розуміння твору. Зазначимо й те, що художній текст не обмежується сприйняттям, 
розумінням певного читача. Він більш широкий, адаптований до потреб різнорідного читацького загалу, 
і в цьому сенсі є "сильнішим" за вершника. Як зазначає Фройд: "Я – всього-на-всього фрагмент Воно" [3: 
544], скажімо так, одна з багатьох інтерпретацій текстового фонду. Отож, певною мірою судження 
родоначальника психоаналізу дають змогу провести відповідні аналогії поміж відносинами Воно → Я, 
Текст → Читач. 

Воно не лише породжує Я, а й потребує його, так само текст народжує читача, який у той час є 
необхідною умовою його існування, як зазначав Г. Гадамер: "Текст не лише придатний для тлумачення, 
але й вимагає його" [7: 135], або ж – "Справжній "текст" пишеться для того, щоб його читали. Він завжди 
зорієнтований на здатність бути прочитаним" [8: 155].  Н.В.Зборовська зазначає: "Я – це організація 
пристосування, відокремлена з Воно в результаті контакту із зовнішньою реальністю"  [5: 32]. Без 
сумніву, саме через читача, з яким ототожнюється Я, здійснюється взаємодія твору з навколишнім 
світом. За Фройдом, "зв‘язок із зовнішнім світом став для Я вирішальним, Я перебрало на себе завдання 
представляти той зовнішній світ перед Воно задля добра Воно, що знехтувавши могутні сили 
зовнішнього світу, неминуче загинуло б у своєму сліпому пориві до задоволення інстинктів" [3: 543]. 
Доволі доречне судження, яке, беручи до уваги вищезазначені аналогії, ще раз підкреслює, що художник, 
керований творчим інстинктом, не повинен цілковито втрачати зв‘язки з реальним світом, а й має 
враховувати його потреби, щоб народжене ним творіння не загинуло, а навпаки, оживало знову й знову. 
Таким чином, принцип реальності обмежує принцип насолоди, обіцяючи "більшу безпеку й певніший 
успіх" [3: 543] примушує орієнтуватися автора на читацьку аудиторію, яка має не лише почути, але й 
сприйняти написане. З приводу останнього показовим є таке висловлювання Фройда: "Для "Я" 
сприйняття мають таке ж значення, як інстинкти для "Воно", адже "я" є лише особливо модифікованою 
частиною "Воно" [4: 130], що натякає на підкорення творчому інстинкту не лише письменника, а й 
читача, який, сприймаючи твір, створює в уяві власну картину сказаного автором. 

Згадаємо й міркування Батька психоаналізу про те, що читач отримує в процесі прочитання насолоду 
й від того, що звільняється від напруження (так само, як і автор), упізнаючи в думках, діях персонажів те, 
що він як соціальна істота мусить приховувати від оточуючих, про що не хоче зізнаватися навіть собі: 
"Поет поміщає нас у стан, в якому ми насолоджуємося своїми фантазіями без жодного закиду та сорому" 
[9: 90]. 

Отож, Я, будучи фрагментом Воно, у той же час надає йому неоціненну допомогу, змушуючи брати 
до уваги реальний світ. Як запевняє Фройд, Я  щодо Воно є водночас покірним слугою, який прагне 
домогтися прихильності свого пана, і помічником. Подібні паралелі спостерігаються поміж художнім 
текстом (Воно) та читачем (Я), який, поглинаючи сторінки твору, якщо той "прихильний", доступний 
йому, народжує його в собі (Я→Воно, так само, як Читач→Текст). Підсумовуючи усе вищесказане, 
можна припустити, що стійкий зворотній зв‘язок поміж Я і Воно порівнюється із тісними 
взаємовідносинами поміж Читачем і Текстом (Я↔Воно, подібно до того, як Читач"Текст). 

Якщо фройдівське Воно умовно асоціюється з текстом, а Я з читачем, то психічна структура Над-Я, 
яку Фройд визначив як батьківську інстанцію, що виконує функцію заборон і покарань, ототожнюється з 
літературною критикою, метою якої, за твердженням Т.Еліота, є "тлумачення творів і формування 
смаків" [10: 67]. Літературна критика продовжує роль батька стосовно читача, є тим ідеалом, з яким 
порівнюється власне бачення тексту. Вона максимально проникає в художній твір, пояснюючи його 
читачеві. Цікаво, що подібні відносини спостерігаються поміж "Воно", "Я" і "Над-Я": "Над-Я" завжди 
наближене до "Воно" і може стосовно "Я" бути його представником [4: 142]. 

У психоаналітичних студіях неодноразово підкреслюється, що Я і Над-Я генетично виникають із 
Воно. Безперечно, похідною читача (Я) та й літературної критики (Над-Я) є перед усім художній текст 
(Воно), як зазначав Г. Гадамер, у статті "Емінентний" текст і його істинність", текст – це надійно 
зафіксована даність, до якої мусять повертатися і читач, і інтерпретатор. Та й функції "Над-Я" як 
"представника усіх моральних обмежень, поборника прагнень до досконалості" [3: 534] співзвучні з 
функціями літературної критики, де "правдивий поетичний талант" (І. Франко), совість, формування 
ідеалів відіграють чи не найважливішу роль, хоча й спостерігалося це не завжди, згадаймо принаймні 
засилля вульгаризованого марксизму. 

У цілому Воно, Я і Над-Я – "три округи, царини, провінції", на які Фройд розклав психічний апарат 
людини для дослідження відношень, що існують поміж ними, ототожнюється з Текстом, Читачем і 
Літературною критикою: Воно відповідає Літературному тексту, Я асоціюється з Читачем, аналогом 
Над-Я є літературна критика. Цікаво, що Ж. Лакан Уявне (аналогія до Я), розташоване між Реальним 
(Воно) і Символічним (Над-Я) вважав компенсацією Реального, тоді як Символічне, на його думку, 
зумовлюється соціальними й культурними обставинами. 
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Таким чином, категорії психоаналітичної парадигми знаходять свої паралелі в літературознавстві, і 
мабуть не лише в ньому, що відкриває нові горизонти для подальших наукових досліджень. Загалом 
психоаналітичні методи дослідження вказують на текст як результат творчої жаги творення, структурне 
утворення, яке має власну дію, свій зміст, свою енергію та механізм. 
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Демьянюк М.Б. Психоаналитическая интерпретация литературного текста. 

Статья посвящена исследованию вопросов интерпретации литературного текста на основе 
психоанализа. Автор прослеживает синтез психоанализа с нетрадиционной герменевтикой, 

сопоставляя категории психоанализа ("Оно", "Я", "Сверх-Я") и литературной герменевтики ("Текст", 
"Читатель", "Литературная критика").  

Demyanyuk M.B. Psychoanalytical interpretation of literary text.  

The article dwells upon the problems of text interpretation on the basis of psychoanalysis. The author 
investigates the synthesis of psychoanalysis and hermeneutics, comparing the categories of psychoanalysis ("Id", 

"Ego", "Super-Ego") and literary hermeneutics ("Text", "Reader", "Literary Criticism"). 
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ПСИХОПОЕТИКА: ПРОЦЕС СТАНОВЛЕННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 

У статті осмислюється можливість впровадження і окреслюються віхи розвитку психопоетики – 
галузі, яка, на думку автора, має об’єднати зусилля літературознавців і психологів у царині осягнення 
психоструктури письменника та психологізму художнього твору. Ключові поняття: психопоетика, 

психологізм, особистість письменника, психолінгвістика. 

Наука про мистецтво слова наразі переживає період активної зміни пріоритетів. Соціологізацію 
цілком логічно витісняє разом із іншими "конкурентами" психологізація літературознавчих досліджень. 
Водночас у цій сфері маємо певні крайнощі: опертя на здобутки класичної психології творчості 
(М. Ярошевський, В. Роменець, Р. Піхманець та ін.), яка, на наш погляд, не дає остаточних відповідей на 
всі питання, пов’язані з психічною організацією автора як генеруючою силою художності, і на 
психоаналіз у фрейдистському та постфрейдистському варіантах (Л. Левчук, Н. Зборовська та ін.), який 
виключає зі спектру аналізу літературних явищ свідомі прояви авторської Психеї. Досить часто на 
сьогодні спостерігається й еклектизм, викликаний відсутністю системних досліджень, здатних 
узагальнити й адаптувати увесь спектр світових наукових здобутків у сфері, умовно кажучи, 
літературознавчої психології. 

Огляд останніх теоретичних видань, які визначають тенденції українського літературознавства 
початку ХХІ століття, переконує, що проблемі психологізму в них приділяється належна, але не 
спеціальна увага. Посібники з теорії літератури А. Ткаченка ("Мистецтво слова", 1998), О. Галича 
("Теорія літератури", 2001) не мають окремого розділу чи підрозділу, де б розглядалися питання 
психологізму літературного твору й особливостей психічної організації письменника, яка той 
психологізм породжує, хоч власне самим поняттям "психологізм", "психологічний" на рівні змістових і 
формальних аспектів відводиться належне місце. Стосується це й постаті письменника. Щоправда, вона 
постає як "образ автора", категорія, яка, на наш погляд, не вичерпує інформації про психосвіт митця, і, 
відповідно, не дозволяє вповні означити його кореляцію з художніми проявами, а от власне про 
"особистість" письменника як концепт, що дозволяє осягнути одразу два світи: душу письменника і її 
відбитки в художніх творах, – мовиться лише спорадично. У підручнику В. Пахаренка ("Українська 
поетика", 2002) підрозділ "Процес мистецької творчості" вибудуваний з урахуванням досягнень світової 
психологічної науки, але, знову ж таки, із виразними акцентами на психології творчості. Думаємо, що 
найточніше окреслено ситуацію у статтях "Психологічна школа", "Психологізм" і "Психоаналіз у 
літературознавстві", які разом складають (і, на жаль, вичерпують), умовно кажучи, міні-розділ з 
психології в літературознавстві одного з найсучасніших довідникових літературознавчих видань 
"Лексикон загального та порівняльного літературознавства" (Чернівці, 2002). Тут стверджується, що, 
попри певні досягнення психологічного напрямку, до яких можна віднести праці В. Вундта, О. Потебні, 
Р. Мюллера-Фрайенфельса, представників Харківської школи, Л. Виготського, М. Арнаудова та ін., 
"сучасний стан наукової літературознавчої психології ще не відповідає доконечній потребі 
комплексного вивчення літературних явищ" [1: 462] (Підкреслення наше – С.М.).  

У межах цієї розвідки неможливо провести доконечний моніторинг досягнень літературознавчої 
психології. Не претендуючи на абсолютність тверджень, висловлюємо своє бачення перспективи у цьому 
питанні. Велика кількість проблем, пов’язана з аналізом психологізму художнього тексту та його 
витоками, які слід шукати в психічній організації письменника, викликає необхідність систематизації 
уже наявних знань у психолого-літературознавчій сфері, упорядкування категоріального апарату та 
створення методології підходу до психічних явищ у художньому творі й особливостей внутрішнього 
світу митця, а в перспективі й становлення окремого розділу літературознавства, де б обґрунтовувалися 
принципи підходу й представлялися механізми, засоби й прийоми психологічного аналізу художнього 
тексту і особистості його автора. Цілком усвідомлюємо відповідальність подібної постановки питання. 
Адже це передбачає досить серйозне перегрупування цілої низки усталених істин і продукування нових. 
Та все ж певні дýмки, що створення такого розділу дасть змогу вийти на нові горизонти осягнення 
мистецтва слова. 

Яким він бачиться, і як у ньому можуть відбитися наші міркування, викладені у першій частині цієї 
розвідки? Відповідь на це питання об’єктивно не може бути викладена в межах однієї статті, та все ж 
спробуємо позначити орієнтири на шляху до поставленої мети. Перш за все, згадуючи відомий афоризм, 
маємо подумати про назву, яка допоможе спрямувати зусилля у потрібне русло. Зрозуміла річ, 
термінологічні новації не завжди ідуть на користь справі. Сучасний науковий дискурс, і не лише 
літературознавчий, потерпає від засилля новацій і запозичень: мовних, інонаукових тощо. Не вдаючись 
до дискусії з цього приводу, зауважимо, що не будемо продукувати нові терміни, лиш використаємо 
принцип поєднання уже усталених. Адже мова йде про синтезування наукових потуг двох наук – 
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психології і літературознавства – у царині духового буття автора й літературного твору. Тож назва 
нового утворення має відбивати обидва дискурси – літературознавчий і психологічний. Водночас, як 
зауважувалося вище, не може повторювати вже звичну – "психологія творчості", а скоріше поглинути її.  

На наш погляд, порядок і кількість компонентів у новій назві не варто змінювати. Перший – 
"психологія", чи ж його частина, має залишитися, оскільки передбачає опертя на засади, принципи й 
досягнення психологічної науки із серйозним акцентом на осмисленні вище заявлених особистісних 
характеристик письменника. Розуміючи невіддільність психічних процесів і їх наслідків на рівні 
художнього твору і зважаючи на досягнення літературознавства в царині їх осмислення, принципи 
аналізу традиційних літературознавчих понять "психологізм", "психологічний портрет", "засоби 
творення психологізму" тощо цілком логічно можуть бути залученими до нового розділу, входячи, в 
свою чергу, до системної цілісності, яка, немовбито складуючись на певному етапі, з кожним новим 
здобутком потребує нових елементів. Фактично цей шлях вмотивовує й включення до назви нового 
утворення другої частини – "поетика", як концепту, що охоплює надзвичайно широкий спектр значень 
тією чи іншою мірою пов’язаною з художністю. У кінці 80-х проблема впровадження, чи то, скоріше, 
повернення цього терміну в офіційне літературознавство постала досить гостро. "Буржуазне" слово не 
зовсім вписувалось у соцреалістичні канони і, одночасно, глибина його змісту не могла не вплинути на 
активне вживання. Саме тоді було зроблено серйозні кроки не лише з легалізації терміна, відомого ще з 
античності, але й наповнення його новим смислом, сказати б, відбулася його оптимізація. У статтях 
Г. Клочека, Р. Гром’яка, А. Ткаченка та ін. вчених, які увійшли до збірника "Поетика" (К, 1992), 
обстоюються принципи функціонування терміна в нових умовах і окреслюється структура "тих 
постійних значень, які зберігає термін у всіх своїх застосуваннях" [2: 5]. Окрім цього, йдеться про його 
надзвичайно високу "смислову щільність", що досить важливо для нашого дослідження, адже новий 
дискурс має охопити, а в перспективі і впорядкувати усе розмаїття підходів, методів і прийомів аналізу 
двох духовних світів – тексту і автора. Аргументом на користь поєднання двох понять може послужити й 
думка С. Аверинцева, який зауважує, що поетика – це "система робочих принципів якого-небудь автора, 
чи літературної школи, чи цілої епохи: те, що свідомо чи несвідомо створює для себе кожний 
письменник" [цит. за: 2: 8] (Підкреслення наше – С.М.). Власне перша частина цитованої думки 
стосується класичного (літературознавчого) розуміння поетики, друга ж зближує її з психологічною 
наукою. І хоч використання здобутків психології, залучення психологічного інструментарію у 
літературознавстві набуло широкого розмаху, про що свідчить ряд статей, монографій і посібників [див.: 
3: 4], ситуація досить схожа з вище окресленою – смислове наповнення вироблюється, а понятійний 
апарат і, відповідно, чітка структура, не усталені. Такий стан не може не вимагати від дослідників 
активізації наукових пошуків у названому напрямку, збирання – від найдрібнішого – усіх здобутків і 
створення цілісної системи психологічного аналізу художнього тексту й особистості митця, яку, на 
наш погляд, цілком логічно можна назвати "психопоетика", що цілком відповідає заявленим принципам 
і завданням.  

Не претендуємо на першість у застосуванні терміна, хоча й говорити про його акцентування у 
науковому дискурсі не можна. Власне використання його у такому формулюванні в мовознавстві і, 
зокрема, у психолінгвістиці, де він зустрічається вперше, – це ще один серйозний мотив до розробки 
нового напрямку літературознавчих досліджень, адже інтеграційні процеси з психологічною наукою 
набули й тут незворотних наслідків. При цьому не варто говорити про конкуренцію, адже кожна з 
філологічних галузей має власні завдання і способи їх вирішення. Та й про результат на обох рівнях, на 
наш погляд, говорити зарано.  

Моніторинг наукових джерел переконує, що поглиблення інтересу до залучення художнього тексту 
при розкритті особливостей психічної організації його автора з погляду лінгвістики припадає на початок 
90-х років ХХ століття. Зокрема, він спостерігається в німецькому мовознавстві, про що свідчить 
проведення міжнародної наукової конференції "Психология и література", спеціально присвяченої цій 
проблемі. Наслідком форуму став збірник "Психопоетика" (Мюнхен, 1991) [5].Паралельно велися 
дослідження в Алтайському державному університеті (Росія), де В.А. Пищальникова у 1992 році захищає 
докторську дисертацію "Проблема смысла художественного текста: психолингвистический аспект", а 
згодом – видає монографію "Психопоэтика" (Барнаул, 1999). У 1998 році з’являється монографія Єфіма 
Эткінда ""Внутренний человек" и внешняя речь: Очерки психопоэтики русской литературы XVIII-XIX 
вв." (М., 1998). Такий інтерес до психопоетики тексту видається нам досить логічним, оскільки 
передбачає виявлення впливу психоструктури автора на особливості художнього мовлення, а сучасні 
досягнення психології і лінгвістики дозволяють зробити певні висновки щодо їх кореляції. Як зауважує 
один із теоретиків психолінгвістики В. Бєлянін: "За мовою стоїть не лише система мови, але й 
психологія. Кожен мовний елемент обумовлений не тільки лінгвістичними, але і психологічними 
закономірностями" [6: 10]. Такий підхід цілком суголосний із сучасними здобутками, умовно кажучи, 
"літературознавчої психології" і потребує розробки нових технологій підходу до аналізу літературного 
твору з особливою увагою до психіки його автора, які можна кваліфікувати як психопоетику.  

Щоправда, є декілька зауваг, які варто розглянути при впровадженні нового для 
літературознавства поняття. Чи коректно запозичувати термін у мовознавців, і чи варто це робити 
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взагалі? Чи готове сучасне літературознавство до такого серйозного кроку? Такі питання цілком можуть 
постати у представників обох галузей філології. І що ж ми матимемо в результаті: одна назва – різні 
наповнення? Насамперед, щодо поняття. Ми доволі легко прийняли поняття "дискурс", 
"інтертекстуальність", низку інших (це вже не кажучи про психіатричний лексикон у всій 
багатоманітності), які ще вчора були прерогативою мовознавства, філософії, психології, наповнили їх 
ширшим смислом, переносячи зі сфери вузько дисциплінарної до загальнонаукової, чи навпаки. З іншого 
боку, не втручаючись у "чужі" справи, і знаючи при цьому про аргументацію мовознавців, зокрема, 
представників формальної школи [див.: 7: 359-377], у "привласненні" поняття "поетика", все ж виходимо 
з його класичної приналежності до літературознавчого дискурсу. Підтвердженням може стати й 
достатньо авторитетне культурологічне видання "Словарь культуры ХХ века" під авторством відомого 
російського лінгвіста В.П. Руднєва (М., 1999), де у статтях "Структурная лингвистика" і "Структурная 
поэтика" [див.: 8: 288-294] чітко розмежовуються сфери двох філологічних напрямків. На жаль, це чи не 
єдине джерело, де названа проблема піднімається до рівня узагальнення. Звичайно, може виникнути 
запитання: "Чому, об’єднуючи зусилля літературознавства і психології, ми відсторонюємося від 
лінгвістики?" Відповідь на нього обумовлена специфікою нашого дослідження, відмінністю поставлених 
завдань і пріоритетів. Крім того, психолінгвістичні дослідження дуже серйозно обмежують 
функціонування терміна і його наповнення. Та й говорити про глибину його осмислення і усталення в 
психолінгвістичному науковому дискурсі не доводиться. Як зауважує один із провідних фахівців-
психолінгвістів О. Леонтьєв, "цей термін (психопоетика – С.М.) в останні роки вживається в різних 
значеннях, які до того ж не цілком співпадають. (...) Ми розуміємо під психопоетикою 
психолінгвістику не всякого художнього мовлення, а тільки віршованого. Інакше кажучи, в нашому 
розумінні психопоетика займається психолінгвістичними особливостями вірша" [9: 199]. Така 
локальність, природно, не може влаштувати запити ні теоретика літератури, який узявся охопити 
психологічній дискурс митця і тексту, ні історика літератури, для якого теоретичний інструментарій має 
сприяти увиразненню місця того чи іншого письменника та його творчості в літературному процесі, що 
досягається, виходячи з наших міркувань, за рахунок осягнення особистісної структури митця, яка, у 
свою чергу, реалізується в його мегатексті: художніх творах та мемуарах. Є ще один аргумент, нехай і не 
прямий, на користь привернення поняття психопоетика в літературознавче русло. З моменту виходу 
названих вище робіт і захисту кількох дисертацій Алтайська школа психолінгвістики на чолі з доктором 
В. Пищальниковою змінила курс досліджень у бік лінгвосинергетики, як галузі значно ближчої 
лінгвістичним пошукам, від, сказати б, літературоцентричнішої за своєю суттю психопоетики. 

Що відрізняє наше бачення проблеми від психолінгвістичного, яке лежить в основі "мовознавчої 
психопоетики"? Започаткована в надрах класичної лінгвістики (В. фон Гумбольдт, Г. Штейнталь), 
маркована засадами структуралізму, психолінгвістика дещо звужує свій дискурс межами "мовленнєвого 
акту", або ж, власне тексту, зосереджуючись при аналізі в різних фазах свого розвитку, то на "окремих 
словах, граматичних зв’язках чи граматичних формах" (Ч. Осгуд), то відстоюючи ідею "вроджених 
мовленнєвих структур" (Н. Хомський), то, як психолінгвісти так званого "третього покоління", 
опираючись на розуміння мовленнєвого акту як процесу (Л. Виготський) [див.: 9: 26-52]. На сучасному 
етапі галузь тісно пов’язана з цілим спектром прикладних психологічних сфер: педагогічною, нейро-, 
пато-, медичною, космічною, військовою, політичною психологією тощо. Тобто, визначальним у 
дослідженнях психолінгвістів стає суб’єкт мовлення, носій таких, а не інших фонологічних, 
семантичних, синтаксичних структур, тоді як для історика й теоретика літератури – об’єкт – автор, який 
окрім самовиражальних і сублімаційних інтенцій виконує й виражальну функцію, створюючи нову 
естетичну реальність. При цьому він існує і за межами художнього тексту, у власне біографічному 
дискурсі, де відбувається процес становлення його особистості. У перерахованих вище трьох випадках 
конкретний автор, його особистість, залишається на маргінесі наукових пошуків психолінгвістів.  

Крім того, певна організація (структура, форма) художнього тексту,  відповідно до деяких 
психолінгвістичних постулатів, зумовлена тією чи іншою акцентуацією, тим чи іншим психічним 
відхиленням автора. Як зауважує В. Бєлянін, "Структури художнього тексту корелюють зі 
структурами акцентуйованої свідомості. Художній текст у ряді випадків є результатом породження 
акцентуйованої (або психопатичної) свідомості" [7: 10]. Такий підхід певною мірою виключає зі сфери 
наукових пошуків свідомі і, умовно кажучи, "здорові" прояви душевної організації митця. Матриця, 
своєрідна схема мовленнєвої поведінки, експериментально перевірена психологами, є для 
психолінгвістики визначальною в оцінці суб’єкта мовлення, і, навпаки, мовленнєвий акт (текст) має 
структуру, яка відповідає особливостям психіки суб’єкта мовлення. У такому випадку будь-яке 
відхилення від такої схеми може бути розцінене як зміна психологічного стану, або ж належність 
мовленнєвого акту до іншого психологічного типу. Це дещо суперечить природі художнього мислення 
митця, який може ставити перед собою певні художні завдання й виконувати їх, відповідно, у 
художньому тексті, використовуючи при цьому ту чи іншу мовленнєву стратегію. Тим більше не завжди 
прийнятними можуть виглядати й оцінки акцентуацій психіки письменника, базовані на 
психолінгвістичному аналізі. Скажімо, ""в’язкість" мовлення, тенденція до повторів, пишномовність" – 
риси, характерні для барокового стилю у літературознавчих студіях, на думку О. Леонтьєва 
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розцінюються як "епілептичні прояви", а "телеграфний стиль", який іноді переходить у незв'язність", 
можливість "словесного проносу", "стрибки ідей, відволікання мовлення на нові предмети, виникнення 
великого числа асоціацій... ", які цілком можна трактувати як потік свідомості, мають чітку 
характеристику – "маніакально-депресивний психоз" [9: 234]. Не заперечуємо, такий підхід цілком 
логічний у патопсихолінгвістиці. Але інтеграція двох філологічних галузей не передбачає на нинішньому 
етапі повного поглинання.  

Завдання, які стоять перед літературознавством, породжують дещо інший ракурс бачення 
досліджуваного явища. По-перше, текст як мовленнєвий акт не вичерпує естетичну цінність художнього 
твору, який, з’явившись у друці, стає елементом більшої сутності – творчості митця, здобутку літератури 
доби, нації тощо, по-друге, не лише структура, форма, але й зміст, зумовлений цілим рядом свідомих і 
підсвідомих імпульсів, визначає місце художнього твору в історії літератури, по-третє, не лише 
психопатична свідомість породжує художність (класична теза Ломброзо про геніальність і безумство 
вірна лише частково). І останнє, найважливіше. Визнання за літературою місця у мистецькому дискурсі 
передбачає для літературознавця аналіз особливостей художності. Акцентуація на психологізмі в 
мистецтві слова уже друге століття поспіль викликає до життя й відповідні способи підходів до аналізу. 
Не применшуючи масштаби зробленого, говорити про їх результативність у вітчизняному 
літературознавстві можна лише з урахуванням тоталітарних обмежень. Орієнтація на західні зразки, яка 
спостерігається останні півтора десятиліття, допоки має дещо еклектичне забарвлення. Вихід вбачається 
у об’єднанні зусиль літературознавців, заангажованих  психоаналітичними концепціями, і традиційно 
налаштованих науковців, для яких поетикальні особливості художнього твору у сфері психологізму є 
визначальними у наукових пошуках. Зробити це можна, на нашу думку, в межах нового психологічно 
спрямованого літературознавчого напрямку, який називаємо психопоетикою.  

Ми не ставили собі за мету в межах цієї статті створити його цілісну концепцію, скоріше це 
визначення віх. Нам вони бачаться як поступовий відхід від принципів загальної психології творчості, 
зосередженої скоріше на механізмах творчості, аніж на її конкретних носіях і результатах; окреслення 
психологічної структури особистості письменника як осередку художності на основі усіх доступних 
джерел: власне художніх творів, які мають автобіографічну та психоавтобіографічні інформацію, 
спогадів, листів, щоденників як самого автора, так і тих, хто знав його особисто; узагальнення принципів, 
методів і методик психологічного аналізу, а також засобів і прийомів творення психологізму художнього 
твору. Разом із врахуванням здобутків рецептивної поетики, яка цілком може увійти в нову структуру, 
психопоетика ще на крок наблизить дослідників до таїни душі митця, а услід за цим – невмирущої таїни 
мистецтва слова.  
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Михида С.П. Психопоэтика: процесс становления в литературоведении.  
В статье осмысливается возможность внедрения и очерчиваются вехи развития психопоетики – 
отрасли, которая, по мнению автора, должна объединить усилия литературоведов и психологов в 
области постижения психоструктуры писателя и психологизма художественного произведения. 

Ключевые понятия: психопоэтика, психологизм, личность писателя, психолингвистика. 

Mykhyda S.P. Psychopoetics: the process of development in literary studies.  

The article analyses the stages of psychopoetics  development and views the opportunity for its implementation. 
The author considers psychopoetics  to be the field which is to unite the efforts of literature scholars and 

psychologist to understand the psychological structures of the author and psychologism of the literary work. The 
key notions are: psychopoetics, psychologism, author’s personality,  psycholinguistics. 
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ПОНЯТТЯ АВТОРА Й АВТОРСЬКОЇ СВІДОМОСТІ В КОНТЕКСТІ ТЕРМІНОЛОГІЧНИХ 
ПРОБЛЕМ СУЧАСНОГО ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВА 

Предметом дослідження є термінологічна неусталеність понять, пов’язаних із проблемою присутності 
автора в художньому тексті. Зосереджено увагу на можливих причинах непорозумінь між сучасними 
літературознавцями і зроблено спробу закріпити за відповідними термінами конкретні значення. 
Ключові поняття: автор, імпліцитний автор, образ автора, власне автор, наратор, авторська 

свідомість. 

Останнім часом українські дослідники досить часто стикаються з проблемою термінологічної 
неузгодженості, неточності чи багатозначності. Значною мірою це зумовлено порівняно недавньою 
появою в слов’янському літературознавстві найважливіших ідей європейських та американських 
теоретиків ХХ століття. Змушений за одне десятиліття ознайомитися з тим, що протягом ста років 
формувало світовий інтелектуальний дискурс, український дослідник опинився в доволі скрутному 
становищі. У літературознавчий обіг ввійшла ціла низка нових термінів, яким треба було швидко знайти 
точні відповідники в національних мовах. Своєрідність кожної мови в багатьох випадках не дозволяє 
перекладачам адекватно передавати зміст тих чи тих термінів, внаслідок чого замість "компактних" 
термінологічних позначень часто з’являються описові звороти (наприклад, феноменологічний термін 
"bracketing" передають то як "взяття-в-дужки", то як "винесення за дужки") чи звичайні транслітерації 
("ко-текст", "ко-референція", "перформанс", "фрейм" тощо), які практично нічого не говорять людині, не 
обізнаній із мовою-оригіналом. Водночас поява певного еквівалента того чи іншого терміна зобов’язує 
сумлінного перекладача наступних наукових праць зважати на існування цього відповідника й 
дотримуватися "золотої середини" між, з одного боку, впровадженням точніших термінів і, з іншого 
боку, як сказав би Оккам, створюванням сутностей поза необхідністю, коли кілька термінів позначають 
одне й те саме поняття ("одивнення" – "очуднення" – "відсторонення", "горизонт сподівання" – "горизонт 
очікування" – "обрій очікування" etc.). Очевидно, що такі синонімічні ряди не сприяють термінологічній 
усталеності й призводять до того, що терміни втрачають свою чіткість та однозначність, 
перетворюючись у так звані "плаваючі означники" (Лакан). 

Категорія автора займає, мабуть, одне з чільних місць у контексті термінологічних непорозумінь. 
Проблеми, як правило, пов’язані не так із труднощами перекладу, як із багатозначністю терміна "автор" у 
сучасному літературознавстві, яка частково теж зумовлена проникненням нових концепцій у вітчизняну 
літературознавчу традицію. Поява теорії "смерть автора" [1; 2], що постулювала відмову від 
розпізнавання авторських інтенцій і єдино правильного значення на користь "мови" тексту й 
інтерпретаційної співпраці читача, не могла не вплинути на тлумачення і без того багатозначного 
терміна "автор". Під цим терміном мають на увазі і реальну особу з певною біографією та комплексом 
індивідуальних рис, і певний погляд на дійсність, вираженням якого є весь твір, і суб’єкта, який інтегрує 
стильову єдність художнього твору, і навіть так званого автора-розповідача, що насправді є лише 
особливою формою вираження авторської свідомості в тексті. Власне, "смерть автора" і виникла як засіб 
зупинити намагання дослідників упевнено тлумачити авторові думки й переконання та приписувати 
письменникові погляди, які належать суб’єктам мовлення художнього твору. Автор став тільки 
скриптором чи, щонайбільше, функцією, позбавленою індивідуальних психологічних особливостей. 

Варто зауважити, що проблема розмежування суб’єкта мовлення й автора – одна з найгостріших для 
слов’янського літературознавства. Ще в працях І. Франка можна простежити використання термінів 
"автор" чи "поет" у розумінні наратора чи ліричного суб’єкта твору, хоча така ситуація, очевидно, 
пов’язана насамперед із недостатньо розвиненою в ті часи наратологічною термінологією. Як влучно 
зазначив В. Будний, "автор" і "поет" (але в жодному разі не прізвище письменника) у Франка – це 
проміжні терміни між "розповідачем, який займає внутрішню щодо твору позицію", і творцем як 
реальною особою [3: 119]. Плутанину з ідентифікацією суб’єктів мовлення бачимо і в Б. Кормана, який, 
не ототожнюючи емпіричного автора з персонажами та нараторами й слушно стверджуючи, що лише 
взаємозв’язки різних свідомостей художнього твору дають підстави робити висновки про свідомість 
автора, водночас говорить про "власне автора", що стоїть за різноманітними значеннями твору, володіє 
історичною перспективою, а отже, найбільше наближається до автора біографічного [4: 45; 4: 48; 4: 53]. 
Терміном "власне автор" на означення нейтрального наратора, що роздумує над філософськими, 
морально-етичними та загальнолюдськими проблемами й у такий спосіб "найадекватніше втілює 
авторську свідомість" [5: 9; 5: 92], користується В. Смілянська, яка розглядає "автора" (у лапках) як 
родове поняття щодо видових "власне автора", "розповідача", "персонажа" тощо [5: 8]. Зрозуміло, що в 
цьому випадку варто сперечатися не з концепцією дослідниці, а насамперед із термінами, адже в 
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сучасному літературознавстві існують набагато кращі назви на позначення відповідних понять, зокрема 
різні типи нараторів: експліцитний та імпліцитний, гетеродієгетичний і гомодієгетичний, 
екстрадієгетичний та інтрадієгетичний, первинний і вторинний, достовірний і недостовірний, 
відавторський і медіатизований, всезнаючий, всюдисущий, самосвідомий, відсутній, безособовий, 
ненадійний тощо [6; 7; 8]1. 

"Власне автор", "авторський відступ", "авторське втручання", "автор як активна дійова особа", "автор-
спостерігач", "автор-оповідач" та інші подібні терміни, які міцно вкоренилися в літературознавстві, з 
одного боку, стосуються, як зазначають самі дослідники, насамперед художньої дійсності, а з іншого, з 
огляду на свою внутрішню форму, передбачають апелювання до авторитету автора-творця чи, як 
мінімум, до чітко вираженої позиції автора, "авторської концепції тексту", що "виникає на основі 
ставлення автора до реальності" [9: 10]2. Безперечно, такі терміни виникли до появи "смерті автора", 
однак навіть прихильники цієї концепції, які визнають, що неможливо визначити позицію, "голос", 
"точку зору" "метафізичного", "концепційного", "прихованого" автора, і сьогодні вважають "власне 
автора" суб’єктом художнього твору, хоча водночас розглядають його як "концепційного" автора, що не 
входить до фабульного простору тексту й розкривається через взаємодію різних суб’єктів твору [11: 13; 
11: 16-17]. Як бачимо, йдеться про суперечності трактування категорії автора навіть у межах однієї 
наукової праці, а також про багатозначність терміна "власне автор": якщо у В. Смілянської це тип 
наратора, то в Ю. Ільчук це радше "автор", якого в західній традиції називають абстрактним, або 
імпліцитним (знову ж таки маємо справу з термінологічним різнобоєм). Отже, нові терміни часто 
співіснують зі старими, але не завжди чітко узгоджуються та розмежовуються. 

Автора як реальну особу і як текстуальну стратегію намагалися розмежувати за допомогою термінів 
"зовнішній автор" і "внутрішній автор" [6: 14; 6: 34], "конкретний автор" і "абстрактний автор" [8]; 
термінами "експліцитний автор" та "імпліцитний автор" позначали відповідно "розповідача, який 
належить до світу художнього вимислу і виступає як персонаж певного художнього тексту" (варто 
зазначити, що "персональний наратор", очевидно, був би влучнішим терміном для позначення цього 
поняття), та "розповідну інстанцію, яку читач відтворює як уявний образ автора" [12: 305]. Без сумніву, 
різні терміни – наслідок спроб багатьох дослідників якнайточніше зафіксувати присутність автора в 
тексті, простежити модуси імплікації суб’єкта в дискурсі, однак термінологічні неточності часто 
спричиняють непорозуміння між науковцями в концептуальних питаннях. На думку У. Еко, єдиний 
автор, якого ми здатні бачити, це "зразковий автор" (автор-модель), що ототожнюється з "інтенцією 
тексту". Такий зразковий автор уже зазнав серйозних змін порівняно з емпіричним (чи, за М. Бахтіним, 
первинним) автором, тому реальна особа письменника залишається за межами досяжності для читача. 
Реципієнт повинен намагатися актуалізувати наміри, які віртуально містяться у висловлюванні, а не 
спрощувати розуміння "текстуального" автора на основі одержаної раніше інформації про емпіричного 
автора як суб’єкта висловлювання [13: 91]. Однак італійський теоретик усвідомлює, що "прірви" між 
емпіричним і зразковим "авторами" не існує, тому він запроваджує термін "лімінальний автор" (межовий, 
пороговий). Це автор, який перебуває в тій межовій ситуації, коли він "уже не є емпіричною особою і ще 
не є текстом", коли він змушує слова (або слова змушують його) встановити потенційний ряд асоціацій" 
[14: 566]. Звертаючись до праць інших дослідників, бачимо, що подібні поняття мають також інші 
позначення. В. Бут [15: 70-71], постулюючи неминучість вираження суб’єктивності автора в художньому 
творі, вводить поняття "імпліцитного автора". У процесі творення митець залишає в тексті "прихований" 
(implied) варіант самого себе, свого "заступника", водночас надійно захищаючи власне біографічне "я" 
від читача, який обов’язково реконструює певний образ автора на основі тексту. Розвиваючи думки 
теоретика, Т. Воропай стверджує, що імпліцитний автор "існує на межі між реальним автором та текстом 
і актуалізується в сприйнятті читача", а також розглядає його як "точку інтеграції всіх розповідних 
прийомів і властивостей тексту" [12: 306]. Варто принагідно зауважити, що "центром, здатним 
перетворити розрізнений і гетерогенний матеріал у художнє ціле" у постмодерністській літературі 
дослідниця вважає "образ автора" [12: 307], тобто, знову ж таки, виникає невиправдана, на нашу думку, 
термінологічна плутанина: про образ автора літературознавці говорять не лише в контексті 
постмодерністської літератури. 

М. Бал пропонує розрізняти "імпліцитного автора" як "інстанцію, відповідальну за побудову всього 
наративного тексту", "продуцента значень", і "абстрактного автора" як "втілення семантичної структури 
тексту", як інстанцію, що є "результатом семантичного аналізу тексту" [8: 50-51]. Проти такого 
розмежування гостро виступає В. Шмід. На його думку, як продуцент значень автор постає з погляду 
творення, а результатом тих самих значень він є в аспекті рецепції, тобто йдеться лише про "об’єктивну" 
і "суб’єктивну" основу однієї і тієї самої інстанції, яку дослідник воліє називати "абстрактним автором". 
Ця категорія, згідно з В. Шмідом, передбачає мимовільне самовираження митця в тексті і є 
                                                        

1 Щоправда, серед цих назв теж можна знайти терміни-синоніми чи певні неточності. 
2 Цікаво, що вже Л. Голомб вважає недоцільним виділення категорії "власне автор" в окрему суб’єктну 

форму [10:8]. 
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"семантичним центром твору", в якому "сходяться всі творчі лінії тексту", своєрідним образом, який 
водночас міститься у творі й реконструюється читачем [8: 41-54]. Безперечно, В. Шмід має рацію в тому, 
що автор залишає в тексті певні сигнали, які дають підстави читачеві робити відповідні висновки про 
авторську свідомість, однак не викликає сумнівів і те, що кожен читач у процесі сприймання вноситиме 
свою "суб’єктивність" в образ автора, який, отже, щоразу буде іншим. Це означає, що між інстанцією 
"втілення" та інстацією "реконструювання" автора існує серйозна відмінність, яка не дозволяє 
безперешкодно об’єднати ці інстанції в одну категорію. З огляду на сказане виникає запитання: як же, 
зрештою, називати "автора", що перебуває між реальним біографічним "я" і "текстом", і як 
термінологічно розрізнити "автора", якого залишає митець у своєму тексті, й "автора", якого витворює у 
своїй свідомості читач? 

Перед тим, як запропонувати відповідь на це запитання, варто звернути увагу ще на один ключовий 
термін – "образ автора", який теж не має стійкого значення в літературознавстві. Невипадково 
дослідники ставлять під сумнів правомірність використання цього терміна, вказуючи, з одного боку, на 
недостатню його опрацьованість, а з іншого – застарілість [16: 11; 17: 3; 18: 19]. Очевидно, повністю 
відкидати термін немає підстав, але необхідно все ж таки чітко окреслити зміст цього поняття. "Образ 
автора" часто трактують як "відображену у творі особистість автора-творця, яка знаходить свій вияв у 
формі певної світоглядної позиції (точки зору), що стоїть за всім зображеним у творі" [19: 153], тобто 
акцентують на самооб’єктивації автора-творця в тексті. В. Виноградов зосереджує увагу на "мовному 
образі автора", який "об’єднує всю систему мовних структур персонажів у їх співвідношенні з 
наратором" [20: 118]. Досліджуючи зв’язок між свідомістю автора і персонажами, літературознавець 
також розглядає образ автора як "форму складних і суперечливих відношень між авторською 
інтенцією… та образами персонажів" [21: 203]. Така позиція дуже близька до концепції М. Бахтіна [22], 
який наголошував на тому, що створений образ автора має принципово іншу природу, ніж образи 
персонажів (адже "автор" є конститутивним елементом кожного з них, а отже, він "позазнаходжуваний" 
щодо персонажів), чи до корманівського розуміння цього поняття. Суперечливе тлумачення терміна 
можемо простежити у Т. Воропай, яка спочатку наголошує на тому, що образ автора існує не поза 
текстом як привілейована позиція, а в самому тексті, "у верхніх пластах художнього матеріалу", що автор 
перебуває з персонажами в одній площині текстуальної стратегії, а згодом стверджує, що образ автора є 
"і в тексті, і над текстом". Дослідниця вважає, що образ автора пов’язаний насамперед з постмодерною 
літературою і розглядає його як авторську маску, яку створює сам автор і яка нав’язує читачеві певну 
інтерпретацію твору, але водночас слушно зазначає, що образ автора адресований читачеві, і лише читач 
може його конструювати [12: 298-308]. Отже, з одного боку, ідеться про матеріалізованого в тексті 
"автора", а з іншого, про віртуальний характер автора-образу, який існує лише в свідомості читача. 

Спробу об’єднати обидва підходи роблять також Г. Давидова-Біла, розглядаючи образ автора як 
"складний тип (ряд типів) ліричної особистості", виражений через "композиційно-мовленнєві 
репрезентанти" із "залученням аспекту читацького сприйняття" [23: 6], та В. Смілянська, яка слушно 
стверджує, що саме на основі тексту "в нашій читацькій свідомості постає певний людський образ – 
"образ автора" [5: 8]. Цікаво, що М. Бахтін творцем образу автора вважає "первинного" автора: цей образ, 
на думку теоретика, може, як і "інші авторські маски", втілювати один із "чужих голосів" чи брати участь 
у діалозі з персонажами [24: 418-420]. Але, якщо автора формують усі наявні в творі образи (а також 
наративні, сюжетно-композиційні та жанрово-стильові особливості твору, наскрізні образи тощо), навіть 
ті, які, на перший погляд, полемізують із "авторською позицією", то зрозуміло, що тільки читач може на 
основі цілого тексту витворити з трансгредієнтних елементів окремий образ автора, а отже, лише в 
читацькій свідомості образ автора набуває більш-менш чітких рис. Невипадково Н. Бонецька наголошує 
на тому, що проблема авторського образу тісно пов’язана з проблемами сприймання та інтерпретації. 
Після закінчення процесу читання в свідомості реципієнта залишаються певні враження від твору, "якась 
глибинна пам’ять", особливий "слід", який дослідниця називає "образом автора" і який змінюється з 
кожним новим прочитанням [25]. Отже, можна зробити висновок, що образ автора – це особливий образ, 
який не має остаточної оформленості в тексті і який конкретизується у свідомості кожного читача та 
залишається в його пам’яті як певне враження, як щойно витворений "лик". До того ж, на основі різних 
творів одного й того самого письменника в читача (а тим паче в різних читачів) не обов’язково 
виникатимуть однакові образи автора, тому, очевидно, можна говорити про образ автора, який 
з’являється в читача на основі всіх відомих йому творів (навіть якщо цей образ матиме суперечливий 
характер), і про образи автора, які виникають у свідомості реципієнта на основі кожного окремого твору. 

Багатовимірність авторської присутності в тексті, співіснування різних підходів до розуміння 
проблеми автора, безумовно, значною мірою впливають на велику кількість термінів, якими дослідники 
намагаються позначити різні іпостасі автора й окреслити сфери його функціонування. Крім уже названих 
прикладів, можна згадати, скажімо, поняття "символічної автобіографії" (Г. Грабович), сенс якої полягає 
"не так у готовності письменника виявляти ключові моменти свого внутрішнього та прихованого 
життя… як у наданні їм наративної тяглости й певної наративної автономії" [26: 238], чи поняття 



М.О. Гірняк. Поняття автора й авторської свідомості в контексті термінологічних проблем сучасного 
літературознавства 

171 

"автобіографічного синергену" (К. Дуб), що охоплює світосприйняття митця, енергетичний потенціал 
творчої особистості, виражений в образній формі, автобіографію письменника, критичні статті, світ 
персонажів, розмаїтість думок та асоціацій, логічно вивершених в авторській естетичній концепції світу 
й цілісно втілених у творчості [27]. Не заглиблюючись у суть проблеми автора в тексті, зазначимо лише, 
що такий ракурс дослідження, безумовно, має сенс, однак варто наголосити на тому, що 
"автобіографічний синерген" насправді невловимий, він не має чітко окреслених контурів. Звернення до 
різноманітних текстуальних і позатекстових чинників не може бути звичайним синтезом усієї наявної 
інформації: між ними відбувається складне взаємопроникнення, і, до того ж, при дослідженні різних 
рівнів цього синергену можливі певні похибки та непорозуміння (маємо на увазі насамперед 
суб’єктивність читача-дослідника). 

У тексті автор завжди є модусом "іншого" існування, естетично перетвореним суб’єктом, а тому 
неможливо визначити, коли перед нами з’являється автентичне авторське "я", неможливо до кінця 
збагнути іншу, "чужу" свідомість. Водночас абсолютне ігнорування присутності автора в тексті не бере 
до уваги того, що, як влучно зауважив М. Гайдеґґер, "у митцеві – джерело творіння, у творінні – джерело 
митця" і "немає одного без другого" [28: 264]. З огляду на сказане, ми пропонуємо розглядати авторську 
свідомість як складну метатекстуальну категорію (ідеться про наближення до автора "через" текст і "з-
поза" тексту). Відповідно, під терміном "авторська свідомість" ми розуміємо цілісну функціональну 
систему, що передбачає тісний взаємозв’язок психологічних (емоційних, інтелектуальних etc.) структур 
свідомості письменника, його внутрішнього та прихованого життя, зі структурами наративними. Це 
поняття, з одного боку, завдяки існуванню позатекстових чинників, охоплює біографічного автора, а з 
іншого, через текстуальний простір, апелює до лімінального автора, що при появі самого тексту 
реалізується як автор-стиль (певний спосіб мислення і манера викладу), як автор-функція 
(організаційний принцип), як автор-концепція (у творах письменника, як правило, існують певні ключові 
образи, ідеї, які дають змогу говорити про відповідний світ авторської уяви, про певний світогляд, проте 
не йдеться про остаточне розпізнання авторських поглядів чи позиції) і як автор-суб’єкт (маємо на увазі 
численних суб’єктів художнього твору – нараторів і персонажів, – у кожному з яких існує частка 
авторського "я"). Ці "автори" формують у тексті "імпліцитного автора", партнером якого є імпліцитний 
читач. Імпліцитним автором пропонуємо вважати текстуальну конструкцію, яка, з одного боку, не має 
чіткого оформлення, існує лише віртуально (як сукупність усіх значень), а з іншого, ще не позначена 
суб’єктивністю читача. У процесі читання імпліцитний автор перетворюється в "образ автора". Під цим 
терміном маємо на увазі "чистого" автора, витвореного лише на основі прочитаного тексту. Поєднаний із 
інформацією про автора-творця, яку, ймовірно, має реальний читач, образ автора трансформується в 
автора. Таке трактування терміна "автор" здається нам обґрунтованим, адже поінформований читач 
мимоволі залучатиме до витвореного (через текст) у своїй свідомості образу "позатекстуальні" знання 
про емпіричну особу письменника. 

Безперечно, в реальному процесі читання ці поняття важко розмежувати. В описаній моделі 
авторської свідомості, як і в кожній схемі чи типологізації, маємо справу зі значним спрощенням, однак 
для теоретичного осмислення такої складної категорії, як авторська свідомість, необхідно чітко з’ясувати 
зміст відповідної термінології та окреслити сфери її функціонування. 
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Гирняк М.О. Понятия автора и авторского сознания в контексте терминологических проблем 
современного литературоведения.  

Предметом исследования является терминологическая несогласованность понятий, связанных с 
проблемой присутствия автора в художественном тексте. Обращается также внимание на 

возможные причины недоразумений между современными литературоведами, и сделана попытка 
закрепить за соответствующими терминами конкретные значения. Ключевые понятия: автор, 

имплицитный автор, образ автора, собственно автор, нарратор, авторское сознание. 

Hyrnyak M.O. The author and author’s consciousness concepts in the context of modern literary studies 
terminological problems.  

The paper studies terminological discord of concepts connected with the problem of the author’s presence in the 
text. The paper dwells upon the problem to the possible causes of misunderstandings between present-day 
scholars and makes an attempt to allot appropriate meanings to certain terms. Key words: author, implicit 

author, image of an author, author proper, narrator, author’s consciousness.  
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МОДЕЛЮВАННЯ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ: ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 
МЕТОДОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

Поняття "модель", "моделювання" у статті розглядаються у зв'язку з основними тенденціями розвитку 
літературознавства другої половини ХХ століття. 

Поняття "модель", "моделювання"  в термінології літературознавства  почали активно функціонувати 
у зв'язку   з  розвитком методології стуктурального аналізу  художнього тексту.   Загальнонауковий 
метод  побудови абстрактної  моделі досліджуваного об'єкта  міг бути перенесений у літературознавство 
тільки після  аналогічної методологічної екстраполяції в галузі лінгвістики, "після Соссюра" [1: 153].  
Представники французького  структуралізму Кл. Леві-Строс, Р. Барт та ін.,  враховуючи також  досвід  
російської формальної школи (праці  Ю. Тинянова,  Б. Ейхенбаума, В. Шкловського  були перекладені і 
прочитані у Франції в 1965 році  у зв'язку з діяльністю  групи "Tel  Quel"), здійснили по суті 
неопозитивістську  спробу  в нових умовах протиставити особистісному "розумінню"   сцієнтичне 
"пояснення", герменевтичній інтерпретації структуральний аналіз.   "Герменевтика встановлює з  
літературою суб'єкт-суб'єктні, "діалогічні", а наука – суб'єкт-об'єктні, предметно-пізнавальні відношення, 
– зазначає Г. Косіков, – герменевтика розмовляє з літературою, а наука говорить про неї"  [2: 12].    

Методологія структуралізму була покликана здійснити перехід від "поверхневого" до "глибинного" 
рівня художнього тексту, виявити особливості організації його структури. Взаємозалежність і 
взаємозумовленість елементів структури  художнього тексту як цілісного об'єкту  свідчать про  
"несвідомий" характер цієї структури,  співставний із "несвідомим" характером структури  мови.  
Сучасне розчарування  у "трансцендентальному суб'єкті" філософського раціоналізму з його принципом 
тотожності буття і мислення ("порядок ідей" відповідає "порядку речей"), тобто у  гносеологічних 
можливостях людини як носія  "надіндивідуальної раціональної свідомості" виявилось у трьох типових 
формах: "по-перше, це заміна пізнавально-споглядального ставлення до світу настановою на ціннісно-
вольове відношення до нього  (Шопенгауер, Ніцше)"; "по-друге, це відкриття Фрейдом "несвідомого" як 
психічної діяльності індивіда, не тільки не усвідомлюваної ним самим, а й такої, що не може бути 
пояснена на основі свідомості"; "по-третє, … це структуралістське несвідоме, яке треба принципово 
відрізняти від  фройдівських ірраціональних потягів, що мають  енергетично-біологічну природу" [2: 15].  
Таким чином,   використання  структуральної методології  практично у всіх гуманітарних науках  є 
характерною прикметою  європейського  наукового мислення  середини ХХ століття. 

Уявлення про структуру  гуманітарних об'єктів   відображають ідеальні теоретичні моделі, породжені 
внаслідок своєрідних мисленнєвих експериментів.  Класичними прикладами структуралістських моделей  
можна вважати модель міфологічного мислення, запропоновану Кл. Леві-Стросом  у праці "Структура 
міфу", та  наратологічну  модель  А.-Ж. Греймаса,   розроблену ним у книзі "Структурна семантика".  
Генетично структуралістські теоретичні  моделі   походять від загальновідомих бінарних оппозицій 
Соссюра  мова – мовлення, синхронія – діахронія, фонема – звук,   яким у літературознавстві перш за все 
відповідали  усвідомлені російськими формалістами  розбіжності між  фабулою та сюжетом,  метром і 
ритмом.  

Конкретно-наукові методи структурального аналізу  зумовлені поглядом  на мистецтво взагалі й 
літературу зокрема  як на   особливу поетичну мову, "вторинну моделюючу систему": "Оскільки 
свідомість людини є свідомістю мовною, всі види надбудованих над свідомістю моделей – і мистецтво в 
тому числі – можуть бути визначені як  вторинні моделюючі системи. Отже, мистецтво може бути 
описане  як певна вторинна мова, а твір мистецтва – як текст  цією мовою" [3: 22], – такою є відправна 
точка структурально-семіотичної концепції Ю.М. Лотмана.   Хоча термін "вторинна моделююча 
система", в свій час запропонований В.О. Успенським,  мав відверто умовний,  зухвало-антицензурний  
характер [4],  для Лотмана  він позначав особливий різновид семіотичних (знакових)  систем,  
призначених  створювати  художні моделі дійсності.    

Твір мистецтва як  художня модель дійсності  "не є лише віддзеркаленням уже існуючої дійсності" [5: 
678], в ньому  фрагмент дійсності, який моделюється,  в той же час "породжується (креативна функція 
моделі), дослідження ж "поведінки" моделі, дозволяє передбачити майбутні стани дійсності 
(прогностична функція)" [5: 678].  Таким чином, від  наукових моделей художня модель  відрізняється 
тим,  що  "розширює самий простір можливого" [5: 678].    Лотманівське  поняття  "художня модель" 
лише  певною мірою є метафоричним. Воно акцентує не тільки  функції  мистецтва і мистецького твору й 
визначає їх  відносини  з дійсністю, але  являє собою структурально-семіотичне пояснення феномену 
породження твору мистецтва і його буття.  
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Погляд на літературний твір  як на одну з основних проблем науки про літературу об'єднує 
структуралістів і постструктуралістів. Традиційне для літературознавства і тому з особливою при-
скіпливістю критиковане кожним новим поколінням дослідників  співвідношення "форми" та "змісту" 
літературного твору  піддається тут яскраво специфічній інтерпретації.  Гегелівські "форма" і "зміст"  у 
порівняння з арістотелівськими "що" і "як" (тобто предметом та засобами наслідування природи)  у свій 
час теж сприймалися як революційні й відповідали найновітнішим світоглядним зрушенням. На відміну 
від спроб триаспектного (наприклад, у Потебні: "зовнішня форма", "внутрішня форма" та "зміст" – тобто 
слово, образ, ідея [6: 26]) та численних багаторівневих (наприклад, у феноменологічній теорії Р. 
Інгардена [7: 141])  варіантів уточнення і модернізації традиційної гегелівської пари термінів [8: 149-
154], і струкуралісти, і постструктуралісти  залишаються вірними дихотомії.  

Для структуралістів  несвідома структура  як своєрідний формоутворюючий механізм  протистоїть 
значенню.  Вона  може бути  усвідомлена і одноразово  пояснена.  "Але якщо структуралізм підмінив 
буття … твору буттям його несвідомої структури, то постструктуралізм – такою ж несвідомою, 
багатомірною діахронічною глибиною його Тексту (інтертексту); відповідно,  принципу однозначного 
"структурного пояснення" твору постструктуралізм протиставив принцип його численного смислового 
"прочитання", а структуралістському розчиненню  автора у "мові" – його розщеплення на велику 
кількість дискурсивних інстанцій та розпиленнях у інтертекстових кодах" [2: 10], – зауважує Г. Косіков.  
Тобто для постструктуралізму оппозиція текст – смисл   обертається оппозицією інтертекст – полісемія. 

Якщо структуралісти спиралися на  прагнення формальної школи  чітко визначити предмет  і методи 
поетики як  теорії літератури, постструктуралісти оголосили про "руйнацію поетики"  [9], орієнтуючись 
на наукову прозу М. Бахтіна.  Ю. Крістева з легкістю "перекладає" концептуальні ідеї Бахтіна на 
понятійну мову структуралізму та семіотики, встановлюючи водночас наявність  смислового залишку, 
принципово важливого для постструктуралізму.  У "виклично-неточній" [10: 36 ], за  характеристикою 
М. Гаспарова, мові Бахтіна   Ю. Крістева  знаходить   відповідності майбутнім термінологічним новаціям  
постструктуралізму. Так,  бахтінське "слово" перегукується з постструктуральним "дискурсом", 
"поліфонія" – з "діалогізмом", "чуже слово" – з "інтертекстуальністю", а "карнавал" як "смертоносний 
сміх десакралізованого "я"" [9: 30] виявляється співзвучним  задекларованій постструктуралістами 
"смерті автора" та  "розщепленню суб'єкта".   

Крім цього, історизм  літературознавчого мислення Бахтіна, який походить від генетичних зв'язків  з 
"Історичною поетикою" О.М. Веселовського  та парадоксально відштовхується від суто синхронічних 
студій формалістів,  імпонував постструктуралістам  із їх прагненням  бачити інтертекстуальну глибину 
тексту.  Аналізуючи "художню модель" Достоєвського, Бахтін  вписав її в давню культурно-літературну 
традицію, актуалізація якої  зумовила  найхарактерніші риси літератури ХХ століття: "множинність мов, 
зіткнення дискурсів та ідеологій – без будь-якого завершення, без будь-якого синтезу – без монологізму" 
[9: 23].   

Пов'язана з  авторською інтенцією моносемічність (однозначність) літературного твору  
постструктуралістами сприймається як диктат монологічної істини, який суто об'єктивно  піддається 
сумніву   полісемічним   (багатозначним)  за своєю природою текстом.     Характерно, що саме це слово 
Р. Барт і його однодумці  зазвичай пишуть з великої літери.   Його величність Текст  у  сфері символічно-
знакової діяльності людства – це те ж саме, що біологічний організм   у сфері живої природи  
("органічні"  аналогії  у літературознавстві –  теж давня традиція,  яка від античності через романтичні 
теорії  поезії  та критику Ап. Григор'єва  веде до сучасних "органічних поетик" [11]).  Він  породжується 
усією сукупністю культурного життя людства, є лише ланкою, що з'єднує  численних "прародичів" із 
численними "нащадками", а у синхронному розгляді опосередковано свідчить  про  загальну історію 
еволюції  культури.        

Але феномен людини не є суто біологічним феноменом, людина  народжується у  переході  до нової 
якості,  у перебільшенні власної сутності, у виході за власні межі.   Обмежуючи феномен літератури 
феноменом тексту, постструктуралізм  розчиняє людську особистість у стихійному та спонтанному житті 
Тексту,  відміняє  "диво"  (у розумінні  О.Ф. Лосєва [12: 160])  повторення цілісності світу й цілісності 
особистості у цілісності літературного твору [13].   

Філософські настанови постструктуралізму  симптоматичні щодо останніх десятиліть ХХ століття.   
Якщо література  цього століття від Ф. Кафки до Г.Г. Маркеса  говорила про загрозу  втрати людиною і 
людством  людяності, про неприпустимість повернення до тваринного світу (до маркесовського 
поросячого хвостика),  постструктуралізм, оголосивши про "смерть автора" (яка передбачає і "смерть 
читача"), легко змирився з нівеляцією людської особистості як такої.  Постмодернізм як літературна 
практика постструктуралізму, кружляючи у лабіринтах культури,  активно взявся за її карнавалізацію,  
яка, стверджуючи  стихію несвідомого життя, топить в океані карнавального сміху [14: 12] окрему 
людську особистіть.  Літературний твір постмодернізму  є художньою моделлю не дійсності у всій її 
повноті, а  окремих її сфер, пов'язаних із буттям самої літератури і, ширше, культури як  сфери 
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символічно-семіотичного моделювання (чудовою ілюстрацією щодо цієї думки  виступають визнані 
класикою літератури постмодернізму  "Хазарський словник" М. Павича та "Ім'я троянди" У. Еко). 

Саме у цій сфері, якщо можна вважати виправданим такого роду порівняння,  наприкінці ХІХ 
століття  людство ще раз розіп'яло Христа (про що свідчить філософська література Ф.М. Достоєвського 
і літературна філософія Ф. Ніцше), і сучасний стан культури дуже нагадує  ночі й  дні між моментом  
розп'яття і моментом воскресіння.  Російська культурно-літературна традиція  саме у такому ключі 
охарактеризувала  сутність  серцевинних подій ХХ століття.  Можливо, тому дія роману М. Булгакова  
розгортається між п'ятницею та неділею на великодньому тижні, а  пафос віршів Ю. Живаго в романі Б. 
Пастернака  скерований на "зусилля воскресіння".   

Використовуючи термінологію постструктуралізму, можна сказати, що в інтертекстуальному 
просторі сучасного літературознавства  відбулося  моделювання  сьогоднішньої загальнокультурної 
ситуації, яка для людства  в цілому є ситуацією вибору між продовженням життя ціною "воскресіння" 
людини  і остаточною  загибеллю  (приклади "есхатологічних" кінцівок у творах літератури ХХ століття  
численні).  Уточнення уявлень про природу тексту та його  буття  має  сприйматися лише як етап у 
розвитку науки про літературу.   Невипадково паралельно з діяльністю постструктуралістів в останні 
десятиліття минулого століття в руслі традицій герменевтики почала активно розвиватися  школа 
рецептивної естетики (В. Ізер, Р. Інгарден), в центрі уваги якої –  читач, рецепція  літературного твору. 

Таким чином,  на кожному новому етапі розвитку  наука про літературу коливається  між 
усвідомленням значущості суб'єктивного  та об'єктивного і у створенні  літературних творів, і у їх  
науковому поясненні (при цьому сутність суб'єктивного та критеріїї об'єктивності переосмислюються, 
уточнюються). Тому  найбільш продуктивним виявляється  поєднання різних тенденцій, їх співіснування 
за принципом доповнення [1: 153].  Поняття "модель", яке серед літературознавчих термінів  з'явилось у 
зв'язку з розвитком структуралізму,  може виявитись  достатньо гнучким і багатофункціональним  для 
реалізації цього принципу.  У найзагальнішому вигляді  можна виділити наступні рівні його 
функціонування:  

− художня модель як визначення літературного твору  в плані його співвідношення з 
дійсністю; 

− аналітична модель  художнього тексту  як функціональна характеристика  його структури та 
її внутрішніх протирічь; 

− інтерпретаційна модель  літературного твору  як форма його актуалізованого буття в 
процесі читацької рецепції;  

− теоретична модель як опис літературних фактів, механізмів їх породження,  
закономірностей розгортання літературного процесу на основі тієї або іншої теоретико-літературної 
методології;   

− семіотично-культорологічна модель як інтертекстуальна інтерпретація  "знаковості" 
літературознавчих теорій.  
 Співвідношення визначених рівнів,  зокрема  аналітичної моделі художнього тексту та 

інтерпретаційної моделі літературного твору,  може стати предметом подальшого теоретико-
літературного  осмислення. 
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Астрахан Н.И. Моделирование в литературоведение: терминологические аспекты 
методологических проблем. 

Понятия "модель", "моделирование" в статье рассматриваются в связи с основными тенденциями 
развития литературоведения второй половины ХХ века. 

Astrakhan N.I. Modelling in literary studies: terminological aspects of methodological problems. 

The article addresses the concepts of  "model" and "modelling" viewed in connection with principal tendencies 
of literary studies development in the 2 nd half of the XX th century. 
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СЮЖЕТ У ЛІРИЦІ  

Стаття висвітлює історію вивчення проблеми визначення та наявності сюжету в ліриці; доводить, що 
сюжет – невід'ємна частина внутрішньої форми твору будь-якого роду. 

Проблема наявності сюжету в ліриці – одна з багатьох недостатньо досліджених галузей у сучасній 
теорії літератури. Базовими причинами є різні погляди на поетику художньої літератури, її 
терміносистеми. 

Нагадаємо, що в перші десятиліття ХХ ст. деякі видатні теоретики однозначно вважали, що сюжет 
притаманний будь-якому літературному твору. Зокрема, О.М. Веселовський у "Поетиці сюжетів" дав 
глибоке визначення сюжету, а також мотиву як його складової. Мотив – це "образний одночленний 
схематизм", образні "елементи, що не розчиняються далі", а "сюжети – це складні схеми, в образності 
яких узагальнились певні акти людського життя і психіки" [1: 362,363]. Тут видно, що сюжет і мотив – це 
всезагальні й протилежні у своїй єдності явища, які стосуються не лише зовнішніх подій ("актів 
людського життя"), але й внутрішніх ("психіки"). 

Позицію О.М. Веселовського підтримав у 1923 р. видатний український історик і теоретик літератури 
О.І. Білецький: "Будь-яка сюжетна схема, подібно до сюжету, не монолітна; вона легко розчленовується 
на ряд елементів… Ці елементи називаємо мотивами. О.М. Веселовський визначає мотив як 
"найпростішу розповідну одиницю"… Сучасний йому автор, приймаючи вислів Веселовського, додає до 
нього необхідне, з його точки зору: "Мотив – вищий ступінь узагальнення думки" (мається на увазі 
стаття А.М. Бьома, що вийшла в  1918 році) [2: 331,332]. О.І. Білецький також виявив, що сюжет – це 
сукупність подій як зовнішнього, так і внутрішнього гатунку (події, вчинки, активні душевні 
переживання) [2: 343]. 

Про ліричні твори О.І. Білецький писав: "У чистій ліриці… є лише мотиви", а "мотив – звичайне 
речення висловлювального характеру" [2: 342, 332]. "Літературний твір уявляється нам неможливим без 
"героїв", без дійових осіб, якого б з трьох традиційних видів (родів – Т.П.) він не стосувався. У ліриці… 
героєм для нас виступає сам поет, який відкриває з того чи іншого боку сферу свого внутрішнього світу" 
[2: 355]. До речі, значно пізніше Б.О. Корман довів численними текстуальними фактами, що "в ліриці 
одиницею сюжету стає (навіть) слово, і сюжет будується як зв،язок слів. В епосі діє інший принцип 
сегментації: в якості одиниць сюжету виступають ситуації, епізоди тощо і сюжет будується як їхній 
зв،язок" [3: 24]. Тут важливо додати наступне: сюжет як зв،язок слів зустрічається і в епічних 
мініатюрах, зокрема, у прислів،ях, приказках і загадках: "Пуста бочка гримить", "Мала ворона, та рот 
великий", "Під лежачий камінь вода не тече", "Чорне сукно у вікні", в афоризмах: "Риба псується від 
голови" (Гр.Сковорода) тощо. 

Твердження про притаманність сюжета усій літературі, яке послідовно відстоював О.І. Білецький, 
підтримав у 1934 р. Ф.М. Гладков: "Суворо кажучи, немає безсюжетних художніх книг… Різні бувають 
градації сюжетності" [4: 393], у 1971 р. – М.Гін [5: 65], у цьому ж році – М.С. Каган, який писав: "Немає і 
не може бути твору мистецтва, якому б не був притаманний певний сюжет і тема, що розгортається в 
ньому" [6: 470]. Такий погляд у 1977 р. затверджує й розвиває В.І. Кулєшов: "У ліриці сюжетом є 
послідовність розгортання почуттів. Оскільки перед нами вірш, значить він певним чином збудований, 
тобто має структуру… Важливо зміцнити положення про наявність сюжету в ліриці" [7: 42]. Така 
позиція була підтримана й пізніше, у 80-90-і роки. 

Але були й інші погляди. Ще в 1934 р. М. Горький писав, що сюжет – це зв’язки, протиріччя, 
симпатії, антипатії і взагалі стосунки людей – історії росту й організації того чи іншого характеру, типу 
[8: 215]. З такого визначення сюжету, звісно, випливає, що в ліриці, коли немає стосунків людей, немає 
історії росту характерів – немає й сюжету. 

Цим шляхом, спираючись кожного разу на авторитет Горького, пішла переважна більшість 
теоретиків. Протягом багатьох десятиліть Л.І. Тимофєєв теж відстоював принцип безсюжетності лірики: 
"В ліриці перед нами композиційна організація, що зводиться до руху переживань. Але сюжету як 
системи подій у ній немає… У ліриці ми не маємо сюжету, оскільки в ній немає зображення подій і 
вчинків… Якщо людина зображається в розвитку, сюжетно, як закінчений характер, – перед нами епос. 
Якщо вона зображується в окремому своєму стані, у переживанні, без сюжету, – перед нами лірика" [9: 
145,147,160,163,345]. 

У 50-70-і рр. теоретики з приводу безсюжетності лірики висловлювались також відверто: "Епічна і 
драматична література має сюжет; вона розповідає або показує щось таке, що за своїм змістом є 
розвитком дії, яку виконує людина або люди – герої твору... Лірика – несюжетний жанр. Лірика передає 
почуття поета" [10: 374-375]; "Сюжет, суворо кажучи, відрізняє... епічний твір від ліричних... Твори 
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можуть бути сюжетними (епос, драма, ліро-епічні твори) і безсюжетними (головним чином лірика)" 
[11: 32,40]. Такої позиції дотримувались і ряд інших дослідників [12]. 

У 80-90-і рр. про безсюжетність лірики теж продовжують писати, вважаючи сюжет специфічною 
рисою тільки епосу і драми: сюжет – "послідовний розвиток основних подій у творі... Ліричні ж твори, 
які не мають сюжету, а передають внутрішній стан людини, її настрій, почуття й переживання, 
потребують іншого підходу до аналізу" [12]. 

Отже, думка про "безсюжетність" чи "несюжетність" лірики існує впродовж усього минулого 
століття. Є прихильники цього і в останні роки. 

Між тим ця думка повністю помилкова. Вона не відповідає ні поетичним фактам, ні гармонії їхніх 
зв’язків і тому вносить постійний і серйозний дисбаланс у процес об’єктивного дослідження взагалі усіх 
теоретичних проблем і питань. Особливо це помітно, коли "безсюжетність" розглядається з позицій 
цілісно-системного підходу й методу, які з 70-х рр. ХХ ст. почали активно набувати розповсюдження 
[про це див.: 14]. 

По-перше, "безсюжетність", "несюжетність", "позасюжетність" – нечіткі за змістом терміни, які б 
свідчили, що ж саме в ліричному творі є замість сюжету. 

По-друге – спроби наповнити "безсюжетність", "позасюжетність" конкретно-теоретичним змістом 
завжди невдалі. У 30-і роки була залучена ідея: "композиція твору ширша за сюжет" [15: 95], що сюжет – 
це немов складова композиції. Така ідея має прихильників і досі. Але композиція, як віднайдено іншими 
теоретиками, – це не "структурна сфера твору", і тому не структурний елемент відповідного сюжету, а те, 
"як" він проявляється, в яких "формах прояву" існує. Тобто, коли сюжет – це один з видів "згустку 
зв’язків" у творі, то композиція – форма прояву, навпаки, "зв’язків згустків" [16: 11-12], а, отже, дещо 
залежне. Тому й кажемо завжди: "композиція сюжету", "композиція твору" – і ніколи не кажемо: "сюжет 
композиції", "твір композиції", "фабула композиції" тощо. 

По-третє, невдалими є спроби зарахувати до "позасюжетних елементів" авторські відступи, мову 
оповідача, портрети, пейзажі. Так сюжет звужується лише до характерів і дій героїв. Але тоді й авторське 
забарвлення образів героїв і їх вчинки треба вилучити, бо вони, як і "відступи", "мова оповідача", 
вказують на ставлення автора до представленого у творі. Зрештою від сюжету взагалі нічого не 
залишиться. Недаремно О.І. Білецький застерігав від такого вузького погляду, визначаючи сюжет як 
"сукупність дій зовнішнього і внутрішнього порядку" [17: 667].  

Отже, існують два протилежні типи – сюжет як зовнішні дії, події у творі, зовнішня динаміка, і сюжет 
як внутрішні дії та події. Таким чином "образи почуттів виступають у певній законоспівобразності: сам 
поет вирішує, що буде першим, що другим, де – теза, де – антитеза. Але це і є свого роду зав’язка і 
розв’язка. Майже завжди можна вказати й ударний кульмінаційний вірш, його смислову й риторичну 
вершину, до якої тяжіє все інше", – писав В.І.Кулєшов у 1977 р. [7:  42,50]. 

Існує думка, що сюжет передбачає обов’язкову наявність усіх п’яти елементів розвитку сюжету 
(експозиція, зав’язка, розвиток дії, кульмінація, розв’язка). Але у такому разі треба визнати відсутність 
сюжету не лише в ліриці, але й у багатьох епічних творах. Наприклад, у повісті Нечуя-Левицького 
"Кайдашева сім’я" (немає кульмінації), в новелах Стефаника "Синя книжечка", "Новина" (немає кількох 
елементів сюжету), в усіх прозаїчних і драматургічних мініатюрах. 

Звернемо увагу й на позицію про часткову наявність сюжету в ліриці. Цей погляд відстоював 
Г.М. Поспєлов [18], зустрічається він і в наш час. Причини цьому – або вузьке визначення подій, із яких 
складається сюжет (події сприймаються лише як зовнішні), або вузьке сприйняття зв’язку художнього 
матеріалу і сюжету (через це безпідставно вилучається пейзаж). 

Останнім часом розповсюдилась думка, що сюжет у ліриці є, але фабули немає: "Сюжетність є 
спеціфічною властивістю літератури. Сюжет буває фабульним (подієвим) в епічних та драматичних 
творах і безфабульним – в ліричних. У ліриці, як правило, система подій відсутня; сюжет у поезіях 
проявляється у своєрідній формі, як рух, градація почуттів, переживань і думок ліричного героя ("Садок 
вишневий коло хати..." Т. Шевченка, "Яблука доспіли" М. Рильського)" [19: 46]. 

Але й такий погляд стає основою подальших протиріч. Їх джерело – або вузькі, приблизні, або надто 
широкі тлумачення понять "фабула" й "подія". Сюжет тоді трактується як форма втілення життя, 
своєрідна концепція дійсності – що надто широко. Фабулу називають витісненим сюжетом, основною 
системою подій. Це вузько, адже складається враження, що сюжет – це форма втілення життя, концепція 
дійсності, а фабула – це не "концепція дійсності"? не "форма втілення життя" взагалі і у ліриці зокрема? 
Це призводить до заперечення й самого твору. І зрештою, коли фабула – основна система подій і 
витіснений сюжет, то сюжет – це не "система подій"? Але ж і це цілком сумнівно, пригадаймо епічні 
твори, драматургію. Насамкінець, коли конфліктність – невід’ємна властивість сюжету, а фабула – 
витіснений сюжет, то, як наслідок, фабула стає позбавленою конфлікту, але від теорії безконфліктності 
наука вже відмовилась через її штучність. 

У теоретичних працях останніх років при визнанні, що в ліриці, в літературі завжди є сюжет і фабула, 
зустрічається ще й такий погляд: "Міра конкретизованості, розгорнутості фабули залежить у першу 
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чергу від родової належності твору. Ліричні твори в переважній більшості характеризуються… 
фрагментарністю вияву фабули (таку фабулу іноді називають "крапковою")" [20: 130]. 

Однак "фрагментарність", "крапковість" фабули чи сюжету насправді існує не лише в ліриці, але й в 
епосі і драматургії. Отже, це пов’язано не з родами, а з власною суттєвою природою жанрів, і властиве 
це так званим "малим жанрам" незалежно від їх родових ознак, пов’язане зз чинниками фабули й 
сюжету, з їх кількістю, специфікою. Деякі дослідження вірно вказують на наявність "повнокомплектного 
сюжету", і навпаки, на скорочений, стислий сюжет, скорочену, стислу фабулу, що свідчить про наявність 
"фрагментарності, різновеликості компонентів" розвитку сюжету чи фабули [17: 374].  

Подібний стан речей змушує до необхідності визнавати лірику не лише різноманітно сюжетною, але 
й по-різному фабульною, що позбавляє численних протиріч і непорозумінь у процесі дослідження 
літературно-художнього твору. Сюжет складається з фабул або фабули, одночасно фабули (або фабула) 
складають сюжет. Отже, одне від одного відірвати неможливо: це два боки сюжетності будь-якого твору, 
зокрема й ліричного. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ  

1. Веселовский А.Н. Поэтика сюжетов // Хрестом. по теории литературы. – М.: Просвещение,1982.–С.362, 363.  
2. Білецький Олександр. Зібрання праць у 5 томах. – Т. 3. – К.: Наукова думка, 1966. 
3. Корман Б.О. Лирика Некрасова. 
4. Словарь литературоведческих терминов. Ред.-сост. Л.И.Тимофеев и С.В.Тураев. – М.: Просвещение, 1974. 
5. Гин М. От факта к образу и сюжету. О поэзии Некрасова. – М.:Сов. писатель, 1971. 
6. Каган М.С. Лекции по марксистско-ленинской эстетике. – Л.: ЛГУ, 1971. 
7. Кулешов В.И. О сюжетосложении в гражданской лирике // Замысел, труд, воплощение. – М.: МГУ, 1977. 
8. Горький А.М. Собр. соч.: В 30 т. – Т. 27. – М.: Худож. лит., 1953. 
9. Тимофеев Л.И. Основы теории литературы. – М.: Просвещение, 1976. 
10. Жирмунский В.М. Введение в литературоведение. – СПб, 1996. 
11. Беленький Г.И. Теория литературы в средней школе. – М.: Просвещение, 1976. 
12. Абрамович Г.Л. Введение в литературоведение. – М.: Учпедгиз, 1961. – С. 182, 193. 
13. Неділько В.Я. Елементи теорії літератури. – К.: Віпол, 1994. – С. 43, 49.  

14. Удалов В. Теорія літератури: цілісно-системний рівень / Посібник. – Луцьк: ВДУ, 1995. 
15. Тимофеев Л.И. Стих и проза. – М.: Учпедгиз, 1938. 
16. Удалов В. Теорія літератури: цілісно-системний рівень / Посібник для аспірантів, студентів, учителів. – Луцьк, 
1995. 
17. Літературознавчий словник-довідник / Автори-укладачі Р.Т.Гром’як, Ю.І.Ковалів та ін. – К.: Академія, 1997. 
18. Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М.: Учпедгиз, 1940. – С. 160-161; Поспелов Г.Н. Теория литературы. – М.: 
Высшая школа, 1978. –  С. 110. 
19. Кузьменко В.І. Словник літературознавчих термінів. – К.: Укр. письменник, 1997. 

20. Галич О.А., Назарець В.М., Васильєв Є.М. Теорія літератури. – К.: Либідь, 2001. 
 

Матеріал надійшов до редакції 23.03.2005 р. 

Полежаева Т.В. Сюжет в лирике. 

Статья освещает историю изучения проблемы определения сюжета и наличия  сюжета в лирике; 
доказывает, что сюжет – неотъемлемая часть внутренней формы произведения любого рода. 

Polezhaeva T.V. A plot in lyrics. 

 The article dwells upon  the problems of definition of the term "plot"  upon its presence in lyrics. The author 
proves that the plot is an indispensable part of the inner structure of any literary text. 
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ПРИТЧА ЯК ВИДОВА КАТЕГОРІЯ 

У статті розглядається генеза притчі як найдавнішого літературного жанру. Автор у межах 
метасистеми притчових жанрів досліджує ознаки притчі як видової категорії та еволюції притчі від 
"чистого" епосу до дифузної за своєю природою епіко-драми. Визначається домінантна риса видової 

належності великої кількості нових жанрових модифікацій (притча-новела, притча-есе, драма-причта, 
казка-притча та ін.) – притчевість. Ключові поняття: метасистема, літературний рід, притча, 

притчевість. 

Двадцяте століття в літературі ознаменувалося своєрідним притчовим вибухом. Оповідання-притчі 
Л. Андрєєва ("У темну далину", "Пітьма", "Іуда Іскаріот"),  новели  

Ф. Кафки ("Перевтілення", "Залізничні парасажири"), п’єси-притчі Б. Брехта ("Круглоголові та 
гостроголові", "Добра людина із Сезуана"), роман-притча Г. Маркеса ("Сто років самотності") та А. Кіма 
"Батько – ліс", роман-міф Д. Апдайка ("Кентавр"), казка-притча А. де Сент-Екзюпері ("Маленький 
принц"), притча-аполог Р. Баха ("Чайка на ім'я Джонатан Лівінгстон"), казка-антиутопія Дж. Оруелла 
("Скотний двір"), притчі-есе Х.Л. Борхеса, повісті й романи Ч. Айтматова та ін. Все це не стільки перелік 
творів, основою яких є притча в її різноманітних жанрових модифікаціях, скільки означення знакових, 
наріжних етапів, які так або інакше створюють певну метасистему на ймення метасистема притчових 
жанрів. 

Невипадково, що різні дослідники зосереджують увагу на вивченні складових такої метасистеми: 
А. Близнюк говорить про існування притчево-алегоричного напрямку в епічній драмі [1], О. Колодій 
вивчає притчу в українській драмі 70-80-х років XX ст. [2] , а Ю. Веремчук досліджує генезу й поетику 
драми-притчі в світовій драматургії [3] . 

Проте саме поступове накопичення фундаментальних знань щодо означеної проблеми і висуває на 
перший план ряд теоретичних проблем, які вимагають осмислення родової підпорядкованості і, як 
результат, видової належності притчі та її принципових засад. 

Як літературно-мистецьке явище притча зароджується навіть не в біблійні, а в добіблійні часи. Вже 
"серед народу Ізраїлевого значний успіх мав своєрідний літературний жанр, що називався "мідраш". То 
був рід притчі, розповідь із мораллю, від якої вимагався не стільки точний переказ якихось подій, скільки 
з’ясування глибокої , вічної істини" [4: 7]. Деякі дослідники першими притчами вважають Історії 
Старого Заповіту: "першою притчею можна назвати притчу Іофама Сіхемлянам про дерева, які хотіли 
обрати собі царя [5: 579 – 580]. Наступний етап – притчі Ісуса Христа (їх нараховують 31, починаючи з 
притчі про Сіяча і закінчуючи "Про доброго пастиря"). Серед біблійний Соломонових книг, крім 
Екклезіасту, Пісні пісень і Премудростей, дослідники окремо виділяють Соломонові притчі. Вони також 
складаються  з 31 розділу. Але при спільності жанрових ознак – алегоризм, умовність, повчальність, 
двоскладова композиція – тут чітко простежується і різниця: Соломонові притчі мають більш 
прикладний, життєвий характер. Вони ніби-то є дороговказом для людини в домашньому й суспільному 
побуті. А от притчі Христові мають більш узагальнений, філософський характер: крім морально-
етичного змісту, в них присутній одночасно і теологічний зміст; вони спонукають людину до роздумів: 
"через чуттєве, земне осмислюється надчуттєве, небесне" [5: 579]. 

Динаміка художнього пізнання світу, розширення загальнолюдських естетичних масштабів 
визначили еволюцію притчі, розширення жанрових модифікацій, популярність або забуття в певні 
проміжки часу. Жанрову спіраль притчі схематично можна окреслити таким чином: а) алегорично-
повчальне оповідання; б) середньовічні збірки притч ("Учительна книга клирика" Петра Альфонсі 
(XII ст.), "Римські діяння" (XII – XIV ст.); в) народження драм-містерій, літургійної та напівлітургійної 
драми, мораліте (XI – XIII ст.); г) становлення та функціонування сатирико-дидактичних зерцал 
Ренесансу ("Корабель дурнів" Себастіана Брандта, "Похвальне слово глупоті" Еразма Роттердамського); 
д) виникнення байок періоду Реформації (М. Лютер, Е. Альбер); е) поява філософських драм Педро 
Кальдерона (XII ст.). 

Показово, що в цей період притча виходить далеко за межі "чистої" епічності й сягає видових 
кордонів драми, що вже вимагало вирішення питань про видову належність притчі за нових часів. 
Особливо загострилася зазначена проблема в XIX – XX ст. Поява філософського роману Ф. Ніцше "Так 
говорив Заратустра", драматургічні досліди Б. Шоу, Ф. Дюрренматта, театральні відкриття Б. Брехта, 
художні пошуки Л. Андрєєва – ці та багато інших художніх творів, притчових за своєю суттю, і 
поставили на порядок денний питання про видову еволюцію притчі. Характерно, що, коли Л. Андрєєв 
написав свою знамениту п’єсу "Життя людини" (1906), то його критикували як реалісти, так і 
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символісти, а сам художник визначався такими жанровими дефініціями, як "нове", "незвичне", "лише зі 
смітинками колишньої форми" [6: 390]. 

Зазначимо, що традиційне членування літератури на три роди (епос, лірику, драму) вже давно не 
задовольняє літературознавців-теоретиків, оскільки не відповідає сутності літературних процесів, які 
склалися в мистецтві слова на кінець XX ст. От чому Л. Тимофєєв відокремлював ще один рід – ліро-
епічний [7]. О. Чирков пішов ще далі. Він вважає, що, крім трьох канонічних літературних родів, існують 
ще три проміжні: ліро-епос, ліро-драма, епіко-драма [8]. Ці проміжні роди відбивають тяжіння 
літератури до неосинкретизму  і мають свої видові й жанрові різновиди. 

Існуючі історико-літературні факти свідчать, на нашу думку, про те, що в межах епіко-драми на 
кінець XX століття саме притча посідає чільне місце і має розгалужену жанрову систему: п’єса-притча, 
драма-притча, філософська драма-алегорія, казка-притча, новела-притча, роман-притча тощо. В такому 
контексті можна говорити про певну видову еволюцію притчі від "чистого" епосу до дифузної за своєю 
природою епіко-драми. Адже саме в такому жанровому розмаїтті притчі реалізується одна з 
особливостей епіко-драми: цій родовій категорії притаманна драматизація (наприклад, драма-притча, 
п’єса-притча) епосу і епізація драми. Саме в цій родовій категорії зберігаються й розвиваються класично 
орієнтовані оповідні форми (казка-притча, новела-притча), оскільки саме епіко-драма в силу її 
проміжного статусу об’єднує нововідкриття, які пов’язані з притчею і відбивають жанрові новації, що 
відбуваються як у межах епосу, так і в межах драми, але при збереженні притчової домінанти. Таке 
проміжне, між епосом і драмою, положення притчі зумовлює наявність домінантної (чи домінантних) 
риси, яка визначає собою видову належність згаданих вище жанрів. Це, насамперед, притчевість. 

І хоча дефініція "притчевість" невід’ємна від жанру притчі, але часто її трактування невиправдано 
розширюється. На наш погляд, не можна погодитися з твердженням, що "про притчевість можемо 
говорити кожного разу, коли зміст твору постає ширшим від того конкретного одиничного тлумачення, 
що випливає з його безпосереднього сюжету ... " [3: 179]. У такому тлумаченні не зрозумілою є різниця 
між притчевістю, узагальненням, алегоризмом. У Дж. Свіфта, наприклад, ми не знайдемо елементів 
притчевості, але тлумачення його творів пов’язане з "появою смислових нашарувань на поверхні твору" 
[3: 179]. 

Ми розуміємо під притчевістю алегоричне зображення життя, яке дає можливість багатоваріантного 
потрактування змісту твору, але з безумовним збереженням універсальності висновків, які витікають із 
змодельованої картини буття, змодульованої ситуації. Показовою в такому сенсі є п’єса Л. Андрєєва 
"Життя людини". От чому інтелектуалізація прози, моделювання, свідома інтертекстуальність 
виражають себе і як співвіднесення євангельської притчі з сюжетом ("Чочара" А. Моравіа), і як 
ототожнення сюжету з притчею, міфом ("Кентавр" Д. Апдайка), і як притчовий синтез ("Сто років 
самотності" Г. Маркеса), і як казка-притча ("Маленький принц" А. де Сент-Екзюпері), казка-антиутопія 
("Скотний двір" Дж. Оруелла) тощо. 

Можна сперечатися щодо художньої цінності дуже популярного сьогодні бразильського письменника 
Пауло Коельо, але саме в його романах, особливо в "Алхіміку", викристалізовані ознаки притчі. 
Прикмети видової категорії передбачають такі домінантні риси: біблійне іносказання, притчовий 
підтекст, наявність алюзій, розвинену асоціативність, моралізаторство й певний дидактизм. 

Всі ці ознаки присутні й у творах Коельо. Пояснюючи свої естетичні уподобання, він стверджує: 
"Щоб бути письменником, треба мати дрібки уяви, здатність переходити межі, ломати схеми 
традиційного знання ... Але ось чого не можна робити, –  це не можна вбивати дитину, що живе в нас" [9: 
215]; і далі: "Простота – найвища краса" [9: 231].  Дитячий погляд на світ, простота, ясність та 
афоричність інтонаційно-мовної організації, а також "особлива мова, абетка, яку вигадуєш, щоб 
спілкуватися з Душею світу, або Універсумом, або Богом [9: 31], тобто, притчевий підтекст, а також 
свідоме моделювання, нове міфотворення, біблійний епіграф із метою створення асоціативних опозицій, 
наявність хронотопу як одвічного шляху та ін. збагачують сучасну притчову традицію. 

Актуальність заявленої проблеми безперечна. Чи не про це пророчо говорили самі митці, порівнюючи 
"хід віків" із притчею (Б. Пастернак), усвідомлюючи, що "те, що відбулося одного разу в часі, безупинно 
повторюється у вічності" (Х. Л. Борхес). Адже саме притча, за визнанням П. Коельо, "вміє відрізнити 
швидкоплинне від остаточного". Така увага до притчі з боку творців красного письменства робить 
проблему видової належності притчі актуальною і такою, що потребує розв’язання.  
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Бондаренко Г.Ф. Притча как видовая категория. 

В статье рассматривается генезис притчи как древнейшего литературного жанра. Автор в рамках 
метасистемы притчевых жанров исследует признаки притчи как видовой категории и эволюцию 
притчи от "чистого" эпоса к диффузной по своей природе эпико-драме. Отмечается доминантная 

черта видовой принадлежности многих новых жанровых модификаций (притча-новелла, притча-эссе, 
драма-притча, сказка-притча и тд.) –- притчевость. Ключевые понятия: метасистема, литературный 

род, притча, притчевость. 

Bondarenko G.Ph. Parable as a literary type. 

The article presents the genesis of parable as the oldest literary genre. The author distinguishes the differential 
characteristics of parable as a specific category & investigates its evolution from "pure" epos to epic drama. 
The parabolic character of narration is determined as a dominant feature of many new genre modifications of 

parable (parable-novella, parable-essay, drama-parable, tale-parable etc.) is determined.  



 

© Соболевська Г.І., 2005 
183 

УДК 821.161.1’ 05-31  
Г.І. Соболевська, 

кандидат філологічних наук, доцент 
(Житомирський державний університет) 

ПРОБЛЕМА ТИПОЛОГІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНО-ІДЕОЛОГІЧНОГО РОМАНУ І.С. ТУРГЕНЄВА 

У статті дається типологічний аналіз сукупності текстів одного автора; в ній розглядаються стійкі 
закономірності, що притаманні поетиці Тургенєва-романіста. 

У сучасному літературознавстві принцип системного вивчення літератури досить послідовно 
проводиться при аналізі окремого тексту і значно менш послідовно при зверненні до сукупності текстів 
одного автора, а творчість письменника, за справедливим висловом М.Б. Храпченка, "являє собою 
системну єдність" [1: 377]. 

Ще Ю. Тинянов вважав одним із найважливіших завдань літературознавства – вивчення типології 
літературних структур [2: 283]. Мета типологічної характеристики сукупності текстів одного автора – 
виявлення стійких закономірностей, що повторюються з твору у твір. Адже саме повторюваність 
(ізоморфність) елементів структури окремих текстів і створює єдність і цілісність художнього світу 
письменника, його специфічність. Типологічний принцип вивчення художнього матеріалу поєднується з 
історико-літературним, підпорядковуючись тій загальній дослідницькій настанові, яку прийнято 
називати системним підходом. Художні системи (творчість письменника, сукупність творів одного 
автора, окремий твір), як і всі інші, складаються з компонентів, що мають деякі постійні "параметри", 
домінанти або типологічні риси. 

Можна припустити, що типологічний спосіб художнього мислення притаманний насамперед тим 
письменникам, які схильні до теоретичного осмислення власної творчості. До таких письменників 
належить І.С. Тургенєв, який постійно виступав із автокоментарями до власних романів, а його відома 
стаття "Гамлет і Дон Кіхот" пояснює типологію героїв великого російського романіста. 

Задача даної статті – показати типологію тургенівських романів, які стали новим етапом у 
становленні цього жанру в російській літературі. Як відомо, письменнику належить шість творів 
романного жанру. Дослідники відмічають однотипність чотирьох перших романів письменника – це 
"Рудін" (1855), "Дворянське гніздо" (1858), "Напередодні" (1859), "Батьки і діти" (1862). Два останніх – 
"Дим" (1866) і "Новь" (1876) – це так звані романи "нової манери". 

Безпосередньо проблему типології тургенівського роману поставив В.М. Маркович [3, 4]. Однак 
напрямок його дослідження – це специфіка концепції людини, що становить основу поетики 
тургенівського роману. 

Нас же цікавить сукупність (система) типологічних рис (тобто стійких закономірностей) 
тургенєвського роману в різних аспектах його структури. Типологічний кут зору виділяє те, що 
обов’язково повинно враховуватися при вивченні кожного з романів письменника. Мова йде про 
внутрішню логіку образного мислення художника. Чотири багато в чому різні твори розглядаються як 
елементи художньої системи Тургенєва-романіста. Типологічне дослідження не заміняє конкретного 
аналізу конкретних літературних явищ, але суттєво орієнтує його. 

1. Тургенєв створив тип інтелектуального ідеологічного роману, який став літописом життя 
російської інтелігенції. Письменника цікавить насамперед ідеологічна сфера буття, що багато в чому 
визначається рисами його власної особистості і професійною філософською освітою. 

Жанр тургенівського роману – соціально-ідеологічний. Це романи-суперечки, романи диспути, що 
побудовані на чіткому ідеологічному конфлікті. Ситуація ідейної суперечки – ядро чотирьох перших 
романів Тургенєва. 

Так, 80% тексту першого роману – "Рудін" – це діалоги і пряма мова героїв. Авторська мова виконує 
роль "вступу" до діалогів героїв. "Батьки і діти" – ідеологічний диспут двох історичних епох, двох типів 
культури, двох поколінь. 

2. Тургенєв-художник наділений особливим відчуттям часу, його невблаганного й стрімкого руху. 
Звідси його надзвичайна чуйність до найважливіших актуальних питань суспільного життя, вміння 
відгукнутися на найновіші віяння часу. Не випадково він першим із російських романістів вивів образ 
демократа-різночинця у своїй творчості (Дмитро Інсаров у "Напередодні" 1859, потім Євген Базаров у 
"Батьках і дітях" 1862). У цьому різка відмінність Тургенєва від, наприклад, Гончарова, який зображував 
те, що тривало століттями, тому він створив архетип російської культури – образ Обломова. Тургенєв же, 
за його власними словами, "поспішав навздогін за останньою стікаючою хвилею життя", прагнув 
піднести до рівня типу те, що стояло "напередодні", ще ледве відчувалося у повітрі. 

3. Коло героїв Тургенєва, за визначенням автора, "люди культурного шару". Тип інтелектуального, 
ідеологічного роману вимагав і особливого героя, це – герой-ідеолог. Рудін, Лаврецький, Інсаров, 
Базаров – показані автором насамперед з боку їх світосприймання. Тургенєв не змальовує процес 
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психологічного становлення своїх героїв. Вони входять у романи як сформовані особистості, з новим 
світоглядом, який пристрасно пропагують. 

Базаров – лікарський син, бідняк, плебей, нігіліст – потрапляє в чужу йому атмосферу панської 
садиби, дворянської культури – і зав’язується ідеологічний конфлікт, складається сюжет пропаганди 
"нових ідей". Герої романів Тургенєва дуже різні: "гамлети", за визначенням автора (Рудін, Лаврецький), 
і "дон Кіхоти" (Інсаров, Базаров), але сутність, основа їх характеру (типологія) одна й та ж – вони були 
впроваджувачами нових ідей у певне коло, "просвітниками, пропагандистами" (Н.А.Добролюбов). 

4. Особливе місце в романах письменника займає тип так званої "тургенівської дівчини". Героїні 
Тургенєва чекають і шукають у житті не просто коханого, а духовного вчителя, здатного вказати гідну 
мету існування. Тому любовно-психологічний сюжет у романах Тургенєва надзвичайно ідеологізується. 
Тургенєв розуміє кохання як єдність переконань, ідеалів, поглядів, як участь у суспільній праці. Саме 
тому кохання є моральним випробовуванням для героїв письменника, а "тургенівська дівчина" стає 
еталоном, критерієм гідності свого обранця. Наталія Ласунська, Ліза Калініна, Олена Стахова – всім їм 
властивий відтінок ідеальності, звеличеності, героїчності. Тургенівські героїні прагнуть до діяльного 
добра й самопожертви. "У жодній літературі світу кохання чоловіка й жінки не має такого суспільно-
ідеологічного змісту, як у російській літературі" [5: 122]. Сама любов перетворюється на арену боротьби 
різних ідеалів. 

5. Тургенєва-романіста цікавлять швидкоплинні фази суспільного розвитку. Письменник прагне 
відобразити у своїх романах "фізіономію епохи", дія у його творах відбувається у точно визначений 
відрізок часу. Романи Тургенєва наповнені багатозначними датами, він впускає на сторінки своїх творів 
вітер історії. 

Не випадково у романі "Батьки і діти" скрізь розставлені точні дати, вагомі та виразні. Батько братів 
Кірсанових – "бойовий генерал 1812 року", а юність його синів припадає на рубіж 1820-1830-х років – це 
час політичної реакції після повстання декабристів. У романі двічі згадується 1848 рік – рік французької 
революції, рік смерті Белінського (якому присвячений цей твір), рік початку нової хвилі політичного 
терору й цензурних переслідувань. Знаменна дата й 1855 рік: рік закінчення Кримської війни, рік смерті 
Миколи І, що й призвело до докорінних змін, до лібералізації політичного життя й суспільного 
піднесення в шістдесяті роки ХІХ століття. У фіналі роману вказаний 1860-й рік, а епілог віднесений вже 
до пореформених часів. 

6. Саме інтелектуальність, ідеологічність романів Тургенєва визначає їх надзвичайну сюжетно-
композиційну простоту. Це тип моноцентричної конструкції твору, де у центрі один герой, що уособлює 
епоху, її ідеологічні битви (Рудін, Лаврецький, Інсаров, Базаров). Решта персонажів подані у прямому 
або опосередкованому співставленні з ним. Сюжетно-композиційна побудова всіх чотирьох перших 
романів Тургенєва однотипна: герой (Рудін, Інсаров, Базаров) з’являється із зовні у консервативне 
суспільство, що живе традиційно, у дворянську садибу і приносить з собою вітер історії і дихання 
світового життя, зав’язується ідеологічний конфлікт. З появою героя починається дія роману не тільки 
тому, що він нова в цьому середовищі людина і яскрава особистість, а ще й тому, що герой-ідеолог 
Тургенєва втілює історичну задачу свого покоління. Він покликаний зруйнувати сталу рутину життя, 
пробудити суспільство від моральної індиферентності до активної діяльності. 

7. Лаконізм тургенєвського роману визначається тим, що в ньому немає розгорнутого, докладного 
описування побуту (письменника цікавлять інші сфери життя). Взагалі статичні авторські описи дуже 
стислі, герої подаються в саморозкритті (діалоги, пряма мова, вчинки). 

8. Найяскравіша типологічна риса тургенєвського роману – це його м’яка поетична форма, ліризм. 
Джерелом ліризму є, по-перше, піднесений образ "тургенєвської дівчини", по-друге, чудове мистецтво 
тургенівського пейзажу, що тісно зв’язане з особливостями "таємничого психологізму" письменника, по-
третє, це тема батьківщини, що втілюється дуже яскраво. Герої тургенєвських романів зображуються в 
органічному зв’язку зі своєю країною, з національним ґрунтом, з російською культурою. 

9. Нарешті, до типологічних особливостей тургенєвського роману можна віднести їх неминуче 
трагічні фінали, пов’язані із загально-філософським сприйняттям життя письменником. І "гамлети", і 
"донкіхоти" – за тургенєвською типологією – не є переможцями в житті. Крім того, такий фінал, на нашу 
думку, визначається саме типом героя-ідеолога. Ці герої у Тургенєва приречені тому, що вони зображені 
під знаком нескінченності прогресу. Вони завжди "напередодні", і ні на кому так трагічно не 
позначається швидкість і невблаганність історичного розвитку, як на носіях ідеалу часу. 

Авторські епілоги у романах Тургенєва є своєрідним філософським акордом-узагальненням гостро 
актуальної ідеологічної проблематики творів. Тургенєвський роман поєднує конкретно-історичний зміст 
із універсальними, загальнолюдськими категоріями буття. Саме в епілогах романів виникають 
символічні мотиви родових категорій людського існування: "шляху", "мандрів" і протилежні ним мотиви 
"дому", "кута", "притулку", "гнізда", які набирають глобального значення долі людини в цьому світі. 
Лірико-символічні образи проекціюються на сюжетну історію героя, наповнюючи її додатковим 
універсальним змістом. 
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У романах письменника чітко висловлена думка про трагічність людського існування взагалі, про 
плинність молодості, про фатальну несумісність різних поколінь, про примарність погоні за щастям. 
Сполучення актуальних проблем часу із загальнофілософськими – яскрава типологічна особливість 
тургенєвської творчості. 
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Соболевская Г.И. Проблема типологии интеллектуально-идеологического романа 
И.С. Тургенева. 

В публикуемой статье проводится типологический анализ совокупности текстов одного автора; в 
ней рассматриваются устойчивые закономерности, характерные для поэтики Тургенева-романиста. 

 
Sobolevska G.I. The typology problem of the intellectual and ideological novel of I.S. Turgenyev. 

The article presents typological analysis of the collection of texts; stable regularities characteristic of the 
poetic style of Turgenyev as a novel-writer are examined. 
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"ТЕАТР АБСУРДУ" ТА "ТЕАТР ПАРАДОКСУ": ПРОБЛЕМИ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Стаття присвячена проблемам термінології, які пов’язані з категорією "театр абсурду", та 
співвіднесенню термінів "театр абсурду" і "театр парадоксу". 

Термін "театр абсурду" веде свій родовід із монографії англійського літературознавця Мартіна 
Ессліна "Театр абсурду" (1961). Під цим терміном М. Есслін об’єднав драматургів різних генерацій і 
літературних традицій, твори яких, на думку вченого, відзначались цілою низкою типологічних ознак 
(відсутність часу й місця дії, руйнування сюжету і композиції, ірраціоналізм, екзистенційні персонажі, 
абсурдні сюжетні ситуації, переважання засобів умовної образності, словесний нонсенс). Починаючи з 
фундаментальної Есслінової монографії, під загальною вивіскою "театр абсурду" розглядають творчість 
французьких драматургів А. Адамова, С. Беккета, Б. Віана, Ж. Жене, Е. Йонеско, Р. Пенже, Ж. Тардьє, 
англійців Г. Пінтера і Н. Ф. Сімпсона, американських митців Дж. Гелбера, А. Копіта й Е. Олбі, іспанців 
Ф. Аррабаля і М. де Педроло, італійських письменників Д. Буццаті і Е. д’Ерріко, представників ФРН 
Г. Грасса і В. Хільдесхеймера, швейцарця М. Фріша, польських драматургів С. Мрожека і Т. Ружевича та 
чеха В. Гавела.  

Слід зауважити, що есслінівський список ні в якому разі не повинен претендувати на повноту й 
канонічність (це, до речі, застерігав і сам Есслін у передмові до своєї книги). Можна, наприклад, 
дивуватися, чому Макс Фріш зарахований по абсурдистському відомству, а його компатріот Фрідріх 
Дюрренматт – ні. Або ж задаватися питанням, чому англійський науковець "проігнорував" німця Петера 
Вайса, австрійця Томаса Бернгарда, італійця Даріо Фо, японця Кобо Абе й багатьох інших драматургів, 
які також творили у повоєнний час і, безсумнівно, були близькими і за своїм світовідчуттям, і за 
особливостями поетики до Йонеско, Беккета, Олбі або Пінтера.  

Вводячи в літературознавчий обіг новий термін, Мартін Есслін зазначав, що під назвою "театр 
абсурду" не існує "ні організованого напряму, ні мистецької школи" (адже "абсурдисти" не тільки не 
створювали ніяких програмних творів чи маніфестів, але й взагалі не спілкувалися один з одним). Сам 
термін, за його словами, є лише "робочою гіпотезою" та має "допоміжне значення", оскільки лише 
"сприяє проникненню у творчу діяльність, не дає вичерпної характеристики, не є всеохоплюючим і 
винятковим". "Якщо більшу частину драматургів, зарахованих до цього напряму, – зауважує Есслін, – 
запитати, чи належать вони до театру абсурду, ті обурено заперечать – і матимуть рацію" [1: 21 ].  

І дійсно, драматурги, що їх було об’єднано під загальним поняттям "театр абсурду", відкидали як сам 
термін, так і свою належність до напряму. Так, Е. Йонеско заявляв, що "насилу приймає цей термін" і має 
всі підстави "називати "абсурдом" театр абсурду" [2: 152]. В одному зі своїх інтерв’ю Е. Йонеско казав: 
"Мене завжди смішить та філософська значущість, що надається моєму театру. Його називають театром 
абсурду. А він передусім картина нісенітниці. Ірреальність реального, ілюзія, що вислизає, – ось що я 
намагаюся виразити..." [3: 10]. Цікаво, що ще в 1957 році, тобто до виходу Есслінової монографії, 
Йонеско заперечував термін "абсурдизм", який вже почали застосовувати до його творчості: "Абсурдизм 
– це модний вислів, який вийде з моди" [4: 114]. Проти терміну "театр абсурду" протестували й такі 
"абсурдисти", як С. Беккет і В. Хільдесхеймер, а Е. Олбі пригадував, що був "вельми ображений", коли 
його називали абсурдистом [5: 140].  

М. Есслін підкреслював, що центральне для нової драматургії поняття абсурду не вміщується в його 
словникове значення "нісенітний", "недоладний", "безглуздий". Воно має глибокий морально-
філософський сенс. Англійський вчений зауважував, що театр абсурду потрібно розглядати як 
відображення найбільш суттєвих духовних тенденцій нашого часу, відтворення стану сучасної людини, 
що знаходиться в розладі з природою, світом, іншими людьми, самою собою [1: 23]. Очевидно, що 
категорія абсурду приходить насамперед із філософії екзистенціалізму. У своєму есе "Міф про Сізіфа" 
Альбер Камю писав, що абсурд – це "метафізичний стан людини у світі", він народжується із зіткнення 
людського бажання "бути щасливим і збагнути розумність життя" з "безмовною нерозумністю світу". 
Камю відзначав, що людина відчуває себе "чужою" у всесвіті, вона є вигнанцем у ньому: "розлад між 
людиною і життям, що її оточує, між актором і декораціями і дає, власне, почуття абсурду" [6: 32]. З ним 
перегукується Е.Йонеско: "Абсурд – це те, що позбавлено мети... Відрізана від своїх релігійних, 
метафізичних і трансцендентальних коренів, людина є загубленою, а всі її дії стають безглуздими, 
марними, абсурдними" [1: 23]. 

Однак, незважаючи на такий новий – філософський – зміст поняття "абсурду", саме словополучення 
"театр абсурду" містило (а подекуди й досі містить) в уявленні драматургів і критиків, читачів і глядачів 
явно негативний відтінок, а часом і засуджуючий. Термін "театр абсурду" перетворився на категорію 
оціночну, а не понятійну. 
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Англійський драматург Девід Кемптон, говорячи про те, що "театр абсурду є зброєю проти 
самовдоволення, зброя якого – ярлик", висловлював думку: тепер, коли йому надано ім’я, "театр абсурду 
наражається на небезпеку виявитися самому з приклеєним ярликом" [7: 144]. Термін "театр абсурду" 
дійсно став ярликом, за допомогою якого, за словами О. Дорошевича, "критики з ходу заганяють всі 
особливості драматургів, котрих вони під цю вивіску підганяють" [7: 144]. Подібного погляду 
дотримується і відомий швейцарський вчений Ж.-Ф. Жаккар. На його думку, вживання терміну "театр 
абсурду" є "лише зручним ярликом для позначення творів, що мають спільні ознаки" [8: 18 ].  

Різні дослідники неодноразово робили спроби "винаходу" нового терміну  щодо явищ, які криються 
за поняттям "театр абсурду". Серед них – "театр обурення" (Р. Брустайн), "театр протесту і парадоксу" 
(Дж. Уеллворт), "театр насмішки" (Е. Жекар). Фігурували й такі визначення, як "театр паніки" й "театр 
кошмару", "театр годинника, що зупинився", згадували і "театр жорстокості" (А.Арто). Однак і ці нові 
дефініції жодним чином не вичерпували всієї складності й неоднорідності явища. І термін "театр 
абсурду", від якого, за виразом Йонеско, "не відшкребтися", вони не затьмарили та не замінили. 

Проблема термінології, схоже, існувала і для самих драматургів-абсурдистів. Так, Е. Йонеско, 
повністю заперечуючи поняття "театр абсурду", яке є "настільки розпливчастим, що може означати усе 
підряд, нічого при цьому не говорячи" [8: 18], в ряді своїх статей, виступів, інтерв’ю пропонував різні 
терміни для позначення суті власних естетичних пошуків. Показовим є той факт, що протягом 1987-1988 
років Йонеско по черзі висловлював свою перевагу чотирьом (!) дефініціям. У книзі "Переривчатий 
пошук" (1987) драматург говорить про "новий театр" і "театр авангарду" [9: 364]. У виступі на 
лондонському семінарі "Кінець абсурду?" (квітень 1988) він солідаризується з терміном Е. Жекара "театр 
насмішки" [2: 152]. А у бесіді того ж року з драматургом Юліу Едлісом автор "Носорогів" відзначив: 
"...правильніше було б назвати той напрямок, до якого я належу, парадоксальним театром, точніше навіть 
– "театром парадоксу" ...ми – я, Беккет, інші, абсолютно незалежно один від одного, – почали показувати 
світ і життя в їх реальній, дійсній, а не причепуреній, не підсоложеній парадоксальності. Вірніше, 
трагічності" [10: 15].  

Термін "театр парадоксу" видається нам найбільш вдалим і правомірним. Адже в творах Е. Йонеско 
й С. Беккета, А. Адамова й Е. Олбі, Б. Віана й М. Фріша, С. Мрожека й Н. Ф. Сімпсона парадокс є не 
лише основним художнім прийомом, але й законом художньої творчості. Сфера його діяльності 
необмежена: композиція і сюжет, художній час і простір, характер і жанр, мова і стиль. Парадокс 
активно експлуатується "абсурдистами" на різних рівнях художнього тексту, він широко презентований 
у всіх своїх функціональних різновидах: від парадоксу вербального до парадоксу як основи сюжетних 
ситуацій і цілих творів. До того ж, запропонований Е. Йонеско термін, схоже, починає приживатись: під 
назвою "Театр парадоксу" московське видавництво "Искусство" у 1991 р. видало збірку п’єс Е. Йонеско, 
С. Беккета, Ж. Жене, Г. Пінтера, Ф. Аррабаля й С. Мрожека – тобто драматургів, яких традиційно 
зараховували до "театру абсурду" [11].  

Однак сам термін "театр парадоксу" потребує уточнення. Навряд чи є доцільним механічно 
замінювати ним сталий термін "театр абсурду" (як це робить услід за Йонеско укладач вищезгаданого 
збірника Ігор Дюшен). На наш погляд, поняття "театр парадоксу" є значно ширшим за поняття "театр 
абсурду". Останнє криє в собі явище, яке можна обмежити 1950-1980-ми роками. Початок "абсурдизму" 
було покладено паризькими прем’єрами "Голомозої співачки" Е. Йонеско (1950) та "Чекаючи на Годо" С. 
Беккета (1952), а його кінець може бути ознаменований завершенням творчої діяльності визначних 
абсурдистів: Жене помер у 1986 році, Беккет – у 1989, Фріш – у 1991, а Йонеско, що вмер 1994 року, в 
дев’яності роки п’єс не створював). 

Під "театром парадоксу" (або ж драматургією парадоксу) ми розуміємо явище, яке далеко виходить 
за межі драми абсурду і являє собою одну з типологічно значущих тенденцій усього літературного 
розвитку. Драматургія парадоксу – це невід’ємна частина існуючої упродовж багатьох століть 
літератури парадоксу. Адже в історії всесвітньої літератури від античності до наших днів можна 
виділити дві тенденції, дві потужні типологічні лінії. З одного боку, це зображення життя у впізнаваних, 
притаманних йому, "правильних", або ж ортодоксальних формах. З іншого – відтворення світу в формах 
деформованих, що "відхиляються" від дійсності, тобто парадоксальних. Інакше кажучи, у межах кожної 
історико-літературної доби, кожної національної літератури, кожного роду і жанру співіснують 
літератури ортодоксальна і парадоксальна.  

Драматургія парадоксу, будучи вплетеною в загальний потік літератури парадоксу, за кожної доби 
має свої конкретно-часові визначники. Так, XX сторіччя серед таких визначників має "політичні 
екстраваганци" Б. Шоу і "драми-параболи" Б. Брехта, "театр у театрі" Л. Піранделло і експериментальний 
театр ОБЕРІУ, "вільну драму" М. де Гельдерода і "трагічні комедії" Ф. Дюрренматта, а також, звичайно 
ж, "театр абсурду", який, хоча й складає своєрідне ядро драматургії парадоксу ХХ сторіччя та є її 
найбільш яскравим і різноманітним "одягом", являє собою лише її окреме явище.  

Проблему співвідношення драматургії абсурду і драматургії парадоксу яскраво ілюструє і такий 
літературний факт: не всі драматичні твори "абсурдистів" можуть бути зараховані до "театру 
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абсурду". У типологічну спільноту, віднайдену М. Ессліном, з її певними, досить жорсткими критеріями, 
не вписуються численні п’єси Е. Йонеско ("Цей жахливій бордель"), А. Адамова ("Паоло Паолі"), Е. Олбі 
("Смерть Бессі Сміт"), Т. Ружевича ("Пастка"), Ж. Жене ("Суворий нагляд"), Г. Пінтера ("Зрада"), 
А. Копіта ("Кінець світу з подальшим симпозіумом"), В. Гавела ("Аудієнція") та інші драми. Це, до речі, 
помічали деякі драматурги. Так, Е. Йонеско зазначає, що його ранні "антип’єси" ("Голомоза співачка", 
"Стільці", "Жертви боргу") заклали підвалини "театру нового абсурду" (сам по собі абсурд, на думку 
Йонеско, одвічно присутній у театральному досвіді). Однак, він застерігає: "Не можу стверджувати, що 
все написане мною пізніше належить до того театрального стилю" [2: 153].  

Схожі думки висловлював і англійський літературознавець Дж. Р. Тейлор. Він вважає, що вже до 
1962 року "театр абсурду" вичерпав, схоже, свої сили" [12: 8]. Пов’язано це з тим, наголошує вчений, що 
драматурги поступово перестають поділяти програму "абсурдизму", здебільшого негативну. 
"Драматурги абсурду, – зауважує Тейлор, – знайшли нелегким витримати цілий вечір у театрі, не 
компрометуючи шо-небудь: повнометражні п’єси Йонеско стають все більш очевидно алегоричними, а 
п’єси Беккета – все більш короткими, Адамов повністю відмовився від абсурду на користь брехтівського 
епічного театру, Пінтер перейшов до поєднання абсурду з високою комедією" [12: 8].  

Дійсно, далеко не всі драми "абсурдистів" мають риси й ознаки театру абсурду. Але всі вони 
належать до драматургії парадоксу. Відмовляючись у конкретних випадках від філософії та поетики 
абсурдизму, жоден із драматургів не відмовляється від парадоксу як закону власної творчості. Митець 
може змінювати свою належність до тієї чи іншої літературної школи, може змінювати свої політичні, 
ідеологічні, філософські настанови, може варіювати стилістику й поетику своїх творів. Але він не може 
примусити себе припинити мислити парадоксально, оголюючи неочікуваним чином сутність речей. Саме 
парадоксальне світосприйняття та парадоксальне художнє мислення і є фундаментом творчості 
драматурга-парадоксаліста, незалежно від того, хто він – "сюрреаліст", "оберіут", "абсурдист". І 
внаслідок такого світосприйняття й художнього мислення у тексті діє закон парадоксу, згідно з яким 
поєднується непоєднуване та притягається полярне, взаємопроникає та взаємозамінюється різнорідне, а 
канонічне, усталене, "ортодоксальне" – вивихується, вивертається, стає з ніг на голову, примушуючи по-
новому "очуднено" подивитись на зображену ситуацію.  

Показовим є той факт, що про парадокс як основу світовідчуття й самого твору неодноразово 
говорили самі драматурги. Ці висловювання свідчать про те, що хоча й термін "драматургія парадоксу" є 
новим, але поняття, позначуване ним, не тільки від початку притаманне драмі, але й усвідомлювалось 
митцями. Так, Макс Фріш зауважує, що його "притча "Андорра" побудована на парадоксі: одного бурша 
приймають за єврея, після чого він і сам починає вважати себе таким, громада робить його цапом-
відбувайлом, чим викриває себе в своїх забобонах" [13: 271]. Співвітчизник Фріша Фрідріх Дюрренматт 
іменує свої п’єси "парадоксальними", і не безпідставно. "Вона парадоксальна" [14: 46], – говорить 
Дюрренматт про свою відому трагікомедію "Фізики". Вся вона грунтується на парадоксі: будучи 
неспроможними впливати на долю своїх винаходів, вчені змушені ховатися в божевільні. Але Ф. 
Дюрренматт зазначає, що "в цьому парадоксі виявляється дійсність. Хто не приймає парадоксу, той іде 
проти життя" [15: 316]. Більш за те, швейцарський митець певен того, що "парадокс – феномен 
сьогоднішнього мислення. Сьогоднішня драматургія – драматургія парадоксів" [16: 236]. 

Своїми висловлюваннями Ф. Дюрренматт перегукується з одним із найвидатніших письменників-
парадоксалістів – Оскаром Уайльдом. Вустами одного з персонажів свого роману "Портрет Доріана 
Грея" О. Уайльд проголосив: "Правда життя відкривається нам саме у формі парадоксів. Щоб збагнути 
Дійсність, треба бачити, як вона балансує на канаті. І лише переглянувши всі ті акробатичні номери, які 
виконує Істина, ми можемо правильно судити про неї" [17:43]. Ці слова Уайльда могли б стати 
своєрідним кредо всієї драматургії парадоксу. Адже абсолютно всі її представники примушують 
балансувати на канаті Дійсність і намагаються у формі парадоксів наблизитися до "правди життя". 

Так, подібно до Уайльда, інший видатний ірландець-парадоксаліст Бернард Шоу певен того, що саме 
парадоксальна форма наближає до більш глибокого пізнання дійсності. Недарма чи не всі його п’єси 
грунтуються на парадоксальних ситуаціях. Священик стає бунтарем, а безбожник здійснює акт 
християнської самопожертви в "Учні диявола". Хворіє мікроб, якого заразили люди, а хвора дівчина 
виявляється напрочуд здоровою й сильною ("Погано, але правда"). На парадоксі завжди засновані також 
параболи Бертольта Брехта. Право на доброту можна купити лише ціною злих вчинків ("Добра людина з 
Сичуані"), а здорові задатки обертаються на джерела нещастя й загибелі ("Матінка Кураж та її діти"). 

Поряд із Б. Шоу і Б. Брехтом, М. Фрішем і Ф. Дюрренматтом, усіма представниками театру абсурду, 
до конкретно-часових визначників драматургії парадоксу ХХ століття можна зарахувати трагіфарси 
Альфреда Жаррі ("Убю-король") і Гійома Аполлінера ("Груди Тірезія"), трагікомедії Миколи Куліша 
("Народний Малахій") і лубочні трагедії Андрія Макайонка ("Трибунал"), "містерії-буф" Мішеля де 
Гельдерода ("Школа блазнів") і "театр у театрі" Луїджі Піранделло ("Шість персонажів у пошуках 
автора"), "жорстокі" драми Петера Турріні ("Полювання на пацюків") і провокативні комедії Матея 
Вішнєка ("Пригоди ведмедиків Панда"), "гротески" Едварда Радзинського ("Театр часів Нерона і 
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Сенеки") та притчі Григорія Горіна ("Дім, що збудував Свіфт"), парадоксальні драми Сема Шепарда 
("Дія") і Мюррея Шізгала ("Друкарки"), Володимира Набокова ("Винахід Вальса'") й Венедикта 
Єрофєєва ("Вальпургієва ніч"), театральні твори французьких сюрреалістів (А. Арто, Р. Вітрак, Ф. Супо) 
і представників англійської постабсурдистської "другої хвилі" (Т. Стоппард, Е. Бонд), російських 
"будетлян" (В. Хлєбніков, В. Маяковський. О. Кручоних), оберіутів (Д. Хармс. О. Введенський, І. 
Бахтерєв), постмодерністів (Б.Акунін, О.Богаєв, В.Коркія, Д.О.Прігов, В.Сорокін, М.Угаров). У всіх цих 
творах парадокс є основним художнім законом і діє на всіх рівнях драматичного тексту (мовному, 
сюжетному, композиційному, жанровому, змістовому), що, в свою чергу, зумовлюється парадоксальним 
світосприйняттям і художнім мисленням митців, за яким не існує нічого сталого, нормативного, 
непоєднуваного.  

Отже, театр абсурду є окремим явищем такої широкої понадчасової категорії, як театр парадоксу, її 
конкретно-часовим визначником. Драматургія парадоксу існує й існуватиме в нових формах, приміряючі 
нові, більш або менш вдалі шати. Але незалежно від якості цього нового одягу, театр абсурду як напрям, 
пов’язаний із іменами Йонеско і Беккета, Адамова і Жене, Фріша і Олбі, Пінтера й Аррабаля, Мрожека і 
Гавела, назавжди залишиться не тільки в історії словесності, а й у самій живій літературі. Ежен Йонеско 
казав: "Поверх реальності, перейшовши її межу, ми тепер вступили у межі абсурду й навіть вийшли за 
них" [2:154]. Вийшли або ще тільки вийдемо на новий рівень позачасового явища – театру парадоксу. 
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Васильев Е.М. "Театр абсурда" и "театр парадокса": проблемы терминологии.  

Статья посвящена проблемам терминологии, связанными с категорией "театр абсурда", и 
соотношению терминов "театр абсурда" и "театр парадокса". 

Vasilyev Ye.M. "The Theatre of  Absurd" and "The Theatre of  Paradox": terminological problems.  

The article deals with the terminological problems connected with the category "The Theatre of  Absurd". Also 
researched is the correlation  between the terms "The Theatre of  Absurd" and "The Theatre of  Paradox". 
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ДРАМА-АНТИУТОПІЯ: ДО ІСТОРІЇ ТЕРМІНА 

В статті розглянуто історію терміну "драма-антиутопія" і розкрито його змістове наповнення 

Драма-антиутопія – одна з художніх реалій ХХ століття, є складовою частиною літератури антиутопії 
і розвивається паралельно з романом-антиутопією. Однак майже всі дослідження присвячені лише 
роману-антиутопії. В "Українській літературній енциклопедії" так і визначено: "Антиутопія – різновид 
сучасного роману" [1: 69], а в "Літературознавчому словнику-довіднику" автор довідки уникає родового 
визначення жанру, але розширює його межі, коли пише, що антиутопія, або негативна утопія – це 
"зображення в художній літературі небезпечних наслідків, пов’язаних з експериментаторством над 
людством" [2:  48], а, наводячи приклади творів-антиутопій, він, як і Б. Гіленсон в "Краткой 
литературной энциклопедии" [3: 854], називає серед відомих романів-антиутопій єдиний драматургічний 
твір – п’єсу К. Чапека "RUR". Ця п’єса розглядається як драма-антиутопія в деяких підручниках і 
монографічних дослідженнях.  Про "RUR" як "утопічний твір без утопії" пише  Р. Кузнєцова [4: 217]. 
О. Малевич розглядає п’єсу як утопію, в якій головним є "реальне, сучасне, лише спроекційоване на 
фантастичний екран майбутнього, і робить висновок: "Перед нами свого роду "антиутопія" [5: 68]. Від 
трактування категорії майбутнього залежить жанрове визначення п’єси В. Маяковського "Клоп". 
Г. Свербілова визначила комедії В. Маяковського як гротескні комедії, бо, "вводячи категорію 
майбутнього в структуру драматичної дії. Маяковський поширює на неї принцип універсальності 
авторського сміху" [6: 79]. Автор дослідження пов’язує жанр антиутопії лише з категорією трагічного. 
Однак вона наводить інші думки стосовно трактування сутності майбутнього у творі: в зарубіжному 
літературознавстві є інший погляд, започаткований Р. Якобсоном, згідно з яким в "Клопі" відбилася 
невіра поета в майбутнє, розчарування в ньому [6: 78]. 

Як "трагічну утопію" визначає В. Бабенко п’єсу Б. Шоу "Простачок з Нежданих островів" [7: 39], бо в 
ній відбився крах надій драматурга "на реформування в рамках держав, що історично склалися" [7: 33]. В 
цілому ж драми Б. Шоу розглядаються майже виключно в межах інтелектуальної драми, драми-ідей, 
політичної екстраваганци [8,9,10,11]. Так, Г. Образцова, досліджуючи природу драматургічного 
конфлікту, принципи створення характерів і природу жанру п’єс Б. Шоу, зазначає, що драматург був біля 
витоків нового жанру, народженого часом. Це – "різкий, дещо незграбний трагічний фарс, сповнений 
гіркоти й... викривального сміху", в якому відбилися "і гіркота так званого "втраченого покоління"... і 
гнівний, трагічний протест, що визрів проти фашизму в 20-30 роки" [11: 249]. Г. Образцова посилається 
на американського критика Е. Бентлі, який пише про широкий розвиток у літературі ХХ століття 
"трагедії у фантастичному одязі" [11: 249]. 

Драми-антиутопії Б. Брехта аналізувалися в межах епічної драми [12,13,14,15], а Ф. Дюрренматта – 
"відкритої драми" [16]. Щодо цих дефініцій треба зазначити, що поняття "відкрита", "вільна" або 
"епічна" драма – відносні, бо в ці терміни вкладається різний зміст: у терміні "епічна" драма 
зафіксований родово-жанровий аспект проблеми (епічна драма є результатом родової змішаності), а 
термін "відкрита драма" пов’язаний із намаганням дослідників протиставити "закритій", тобто 
арістотелевій формі драми – "відкриту", тобто неарістотелівську. Як писав німецький дослідник драми 
Ф. Клотц, "Закрита драма зміщує рух подій, які проявляються зовнішньо, у внутрішній світ, що значить – 
світ, у якому чітко окреслена яскрава індивідуальність, поміщена в душевно-духовному континуумі. 
Відкрита драма, навпаки, звільняє у зображенні зовнішні поривання і проектує їх у вільний простір 
театральної сцени" [17: 60]. А.Г. Вельфлін і О. Вальцер розуміли під відкритою, "атектонічною формою 
драми драму без замкненого сюжету і по-арістотелівськи зрозумілої єдності дії" [18: 145-146], у ній 
немає взаємопов’язаних фабульних обставин, завдяки яким на сцені виникає особливий малий світ. У 
такому ж аспекті тлумачить термін "відкрита", або "деілюзіоністська" драма Д. Затонський. Він 
протиставляє ілюзіоністську драму, представлену драматургією ХІХ століття, деілюзіоністській,  
розробленій у драматургії ХХ століття. Ілюзіоністській драмі, на думку Д. Затонського, притаманне 
прагнення не тільки до абсолютної правдивості змісту, але й до максимальної правдоподібності форми: 
"вона поступово втрачає статичну аморфність середньовічного мораліте, естетичну безтурботність 
комедії Відродження, відверту тенденційність просвітницького театру. З неї зникають прийоми й 
атрибути, витоки яких були ще в театральному дійстві античності: спочатку хор, потім прологи й 
епілоги, звернення до публіки, репліки "у бік" [16: 170]. Така драма, яка в своєму розвитку пройшла 
через сувору регламентацію класицистичних "єдностей" і романтичну стрімкість, наслідуючи життя, 
навіює реципієнту ілюзію дійсності того, що відбувається на сцені. А для "відкритої" або 
"деілюзіоністської драми" притаманне "руйнування перешкод між драмою і епосом", "зняття ілюзії 
достовірності сценічної дії" [16: 172]. Серед драматургів, які розробляють деілюзіоністську драму, 
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Д. Затонський називає тих, хто створив драми-антиутопії: Б. Шоу, К. Чапека, Б. Брехта, Ф. Дюрренматта. 
Отже, епічна драма – один із варіантів неарістотелівської драми, є часткою деілюзіоністської відкритої 
драми, тобто драми, яка відкрита для нових художніх пошуків. 

Прагнучи деталізувати й розшифрувати поняття епічна, або відкрита форма драми, О. Чирков у 
монографії "Епічна драма (проблеми теорії і поетики)" визначає жанри епічної драми (епічну трагедію, 
хроніку-алегорію, драму-параболу, учбову драму, драму-тенденцію, драму-концепцію), а також 
особливості кожного з них. Учений розглядає драми-антиутопії в межах драми-параболи, яку він називає 
"одним із найпродуктивніших жанрових утворень епічної драматургії") [15: 69]. У межах політичної 
драми розглядається драма-антиутопія В. Єршовим.  В. Єршов визначає природу художнього конфлікту 
в політичній драмі, його застерігаючу сутність, підкреслює її інтелектуалізм,  коли дослідник пише про 
спробу моделювання драматургом "політичного й морального майбуття на основі досліджуваної 
проблеми" [19: 13], то на думку спадає, що він має на увазі драму-антиутопію, але не користуються цим 
терміном тому, що не досліджує типологію політичної драми. А. Близнюк у кандидатській дисертації 
"Притчово-алегоричний напрям в епічній драмі. Поетика. Жанри" розглядає драму-антиутопію як один із 
жанрів епічної драматургії і вважає її жанровою домінантою "попередження про дуже можливе й 
небезпечне майбутнє" [20: 134]. 

Драма-антиутопія є драматургічним різновидом літератури антиутопії, вона синтезувала в собі риси 
роману-антиутопії (соціологізм, універсалізм, негативну соціальну побудову з проекцією в майбутнє або 
реалізацією її у сьогоденні, дидактизм, пафос застереження) і виробила умовно-експериментальний 
хронотоп, коли експериментальний простір насичений не побутовим або біографічним, а історичним 
часом. Такий хронотоп зумовив схематизацію сюжету і образів. У драмі-антиутопії виділяються 
типологічно значущі прикмети, які дають змогу визначити різні тенденції її розвитку: негативну драму-
утопію і алюзивну драму-антиутопію. У негативній драмі-утопії найвиразніше проявляється схожість із 
класичним романом-антиутопією: дія в ній завжди відбувається в майбутньому, головним є 
прогнозування небажаного "завтра", що може вирости з реального "сьогодні", а предметом зображення є 
найболючіші прояви суспільно-політичного життя сучасного суспільства. Оскільки в негативній драмі-
утопії історичні події і тенденції соціально-політичного розвитку постають у відкритій, незавуальованій 
гротескно-загостреній формі, її найважливішою особливістю стає яскраво виражене суб’єктивне 
авторське начало: авторська фантазія активно перетворює об’єктивний світ, що є основою для 
виникнення цього драматургічного жанру. В алюзивній драмі-антиутопії у порівнянні з негативною 
драмою-утопією предметом зображення стає більш широкий комплекс проблем, не тільки соціально-
політичних, але й філософсько-етичних, тому в ній посилюється філософське начало. Бо алюзивна 
драма-антиутопія, розвиваючись, як і негативна драма-утопія під впливом роману-антиутопії, виходить із 
інших традицій ( скажімо, не з традицій роману Дж. Орвелла "1984", а його "Скотохутора"), і замість 
відкритої гротескно-загостреної форми зображення в ній переважає алюзивність – немає прямих 
паралелей, тільки натяки, що не лише сприяють виникненню у свідомості реципієнта відповідних 
асоціацій, але й дозволяють драматургу універсалізувати зображуване. Авторське начало в алюзивній 
драмі-антиутопії також активне, але воно виявляється інакше, ніж у негативній драмі-утопії, де авторська 
уява перетворює об’єктивний світ. Основним стає створення асоціацій, необхідних для розуміння 
реципієнтом задуму драматурга, тому алюзивній драмі-антиутопії притаманні риси притчі, що зумовлює 
універсальність зображення в ній. 

Водночас, внаслідок синхронного розвитку, взаємодії і взаємозбагачення зазначених двох основних 
тенденцій, виникає третя – дифузна драма-антиутопія. Від негативної драми-утопії в ній – моделювання 
кінця світу і яскраво виражений дидактизм, а з алюзивною драмою-антиутопією споріднює 
філософічність, що зумовлює алегоричну подачу матеріалу. Найпоширенішою формою зображення в ній 
стає парадокс. Крім того, в рамках сучасної дифузної драми-антиутопії розвивається своєрідне 
відгалуження, коли внутрішній світ героїв розкривається з погляду того, як тоталітарний режим впливає 
на людську особистість. Тому в дифузній драмі-антиутопії реально-достовірне виступає у двох 
іпостасях: у формах міметичних і алегоричних. Якщо перше сприяє конкретизації зображуваного, то 
друге – його універсалізації, виводячи його за рамки конкретності. Так здійснюється нове синкретичне 
жанрове утворення, але вже в межах жанру драми-антиутопії. 

Отже, драма-антиутопія є молодим жанром у рамках літератури антиутопії. Для її формування і 
розвитку велике значення має процес неосинкретизму, який найчіткіше виявився в літературі ХХ 
століття, коли відбуваються збагачення і зміни жанрового поняття внаслідок взаємодії різних жанрів і 
родів літератури. 
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Евченко А.В. Драма-антиутопия: к истории термина. 

В статье рассматривается история термина "драма-антиутопия",  раскрывается ее содержательное 
наполнение. 

Yevchenko O.V. Drama-antiutopia: to the history of the term. 

The article considers the origin of a term "drama-antiutopia" as well as reveals its subject matter. 
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ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА  "ЕПІЗОВАНА ДРАМА" 

На матеріалі драматургічних творів Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів" і Г. Бюхнера "Смерть 
Дантона" розглянуто засоби епізації драми. 

Термін "епізована драма" введений у вітчизняне літературознавство  О.С. Чирковим, дослідником 
поетики епічної драми, її еволюції від витоків до сучасності [1]. Епізована драма, яка поступово 
трансформувалася в епічну драму, була відома ще за часів античності. Перший теоретик драми 
Арістотель надавав перевагу драмі, яка сприяє вживанню глядача у виставу, будується на інтризі, на 
очищенні через страх і співчуття до трагічної долі героя (катарсисі) і протиставляв її "трагедії з епічним 
складом", тобто драмі епізованій, яка за часів античного мислителя перебувала на узбіччі літератури. Він 
дорікав сучасникам-драматургам: "Потрібно пам’ятати, про що йшлося неодноразово, і не створювати 
трагедії з епічним складом (епічним, тобто таким, що складається із багатьох сказань), так, якби хтось 
узяв для трагедії повністю всю легенду "Іліади". Там (у епосі) через загальну просторість кожна частина 
отримує відповідний обсяг, у драмах же виходить зовсім не те, на що розраховує (поет)" [2: 665-666]. 
Епос Арістотель розумів як "наслідування важливому" і вважав, що в усьому, крім величавого метра, 
епічна поезія наслідує трагедію, і зазначав, що вона відрізняється від трагедії передусім описовістю й 
обсягом, бо "трагедія ... прагне вкластися в коло одного дня ... а епопея часом не обмежена" [2: 651]. Крім 
того, "частини подій" у драмі "мають бути складеними у такий спосіб, щоб із перестановкою або 
виключенням однієї з частин змінювалося б і руйнувалося ціле, тому що те, присутність або відсутність 
чого є непомітною, не є частиною цілого" [2: 655]. Хор також має бути "часткою цілого і брати участь у 
дії" [2: 666], ті ж пісні, які "не більш пов’язані зі своїм сказанням, ніж із (будь-якою) іншою трагедією", 
Арістотель називає "вставними", тобто не пов’язаними з дією драми, і уподібнює їх до введення 
докладних цитат із інших драм: "... яка різниця, виспівувати вставні пісні чи прилаштовувати із трагедії в 
трагедію цілий монолог чи епізод?" [2: 666]. Отже, епізація у драматургічному творі виявляється у тому, 
що він втрачає сюжетну єдність і стає багатофабульним, що притаманне епосу; епізоди у ньому (а 
можливою є наявність вставних епізодів, функцію яких можуть виконувати й пісні) поєднуються за 
принципами епосу, тому що втрачається єдність дії; оскільки в епізованій драмі йдеться про значні події 
у повному обсязі, то, по-перше, категорія часу й простору в ній суттєво відрізняється від аналогічної 
категорії у трагедіях, по-друге, фінал не може бути непередбачуваним, що сприяє пробудженню 
цікавості глядача не до фіналу, а до ходу дії. Останнє означає, що епізована драма не тільки не 
відповідала вимогам Арістотеля щодо створення емоційно насиченої дії, коли глядач вживається у 
постановку, навпаки, вона була зорієнтованою на розум глядача. Тому Б. Брехт, теоретик повчальної 
"епічної" драми, надавав цій особливості епізованої драми принципового значення. 

У німецькому літературознавстві безпосередніми попередниками Б. Брехта вважають Х.Д. Граббе й 
Г. Бюхнера, з творчістю яких пов’язаний процес епізації драми. Обидва драматурги, прагнучи осмислити 
актуальні проблеми своєї доби, звернулися до історії. У драмах Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів" 
(1831) і Г. Бюхнера "Смерть Дантона" (1836) збережено вірність історії, автори не змінили  порівняно з 
історичними джерелами долі головних героїв і прагнули драматургічними засобами відтворити 
достовірні події: Х.Д. Граббе – події Ста днів, а Г. Бюхнер – боротьбу політичних сил за часів Великої 
французької буржуазної революції від страти ебертистів 24 березня до страти дантоністів 5 квітня 1794 
року. За жанровими ознаками вони створили різні типи драми: "Наполеон", у якому Х.Д. Граббе 
осмислює проблему героя і народу в революції, тяжіє до хроніки, а "Дантон" – інтелектуальна драма, 
драма-ідей, що будується на зіткненні поглядів на мету революції аскета Робесп’єра й гедоніста Дантона. 
Однак спільним для обох драматургічних творів є те, що в основу їх сюжету покладено хронікальний 
принцип, який широко застосовується в епічних творах великої форми. У "Наполеоні" цей принцип 
зумовив наявність двох сюжетних ліній (Наполеон і Реставрація, Наполеон і феодально-абсолютистська 
Європа) і, відповідно, двох частин твору, що не було передбачено автором. Драматург, який прагнув 
відтворити дух і колорит доби і висловити свої думки про революцію, "котрі хороші й котрих багато" [3: 
343], був змушений відступити від основного принципу "арістотелівської" драми – єдності дії, коли 
зображувані події мають становити замкнену систему причин і наслідків; лише тема Ста днів і образ 
головного героя поєднують персонажів і події "природним логічним зв’язком" [4: 41]. Таке зумовлене 
реальністю перенесення дії і пересування героїв у просторі й часі, коли драматург уподібнюється до 
оповідача, визначає епічне начало в драмі. Події минулого втілюються драматургом у низці самостійних 
картин, які безперервно змінюють одна одну. "Наполеон" складається з 5 актів, що поділяються на 26 
сцен, 17 із них є масовими. Участь великої кількості персонажів (їх у драмі 158), особливо у другій, 
батальній частині твору, сприяє подрібненню цих сцен на окремі епізоди, функція яких є схожою з 
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функцією окремих кадрів у кіно. Тому систему мотивів, покладену в основу драматичної дії першої 
частини драми, замінив монтаж, бо лише монтаж забезпечує створення або єдиного цілого або 
конфліктної ситуації, чим сприяє подальшому розвитку драматичної дії.  Крім того, у драму включено 
епізоди, що уповільнюють її дію, пов’язану з темою Наполеона і Ста днів. Один із них свідчить не тільки 
про зростання національної свідомості німців, але й про націоналізм як зворотній бік цього процесу, а в 
другому, дія якого відбувається у світському салоні, обговорюються проблеми літературної творчості й 
стверджується право митця відходити від традиційних канонів. Функція вставних епізодів у драмі є 
схожою з функцією вставних новел у прозовому творі: їх використання свідчить про прагнення 
драматурга подати багатопланове зображення дійсності, а також висловити свої думки про явища, 
безпосередньо не пов’язані з темою твору. Отже, "Наполеона" характеризують передусім  подрібнення 
фабули на окремі епізоди, її розгортання за допомогою зміни послідовних і відносно самостійних картин, 
монтаж цих картин і епізодів замість їх взаємопереходу на основі саморозвитку. 

Такі ж риси притаманні "Дантону" Г. Бюхнера. Цікавим є те, що драматург, упорядковуючи художній 
матеріал, поділив його на 4 акти, а при дальшому поділі уникає слова "сцена", очевидно розуміючи 
надмірну стислість багатьох із них (їх всього 32, а 8 – масові). Він лише зазначає у ремарках, де 
відбувається дія, і так само, як і Х.Д. Граббе, вільно поводить себе з простором і часом, а також вводить у 
драму вставну сцену, в якій висуває проблему етичності сучасного йому мистецтва. Тому для Г. 
Бюхнера, який турбувався про композиційну стрункість "Дантона" і розвивав його дію ретельним 
веденням мотивів, звернення до монтажу було художньою необхідністю, продиктованою обраним для 
осмислення історичним матеріалом. 

Одним із важливих засобів епізації драми є заміна дії (показу) оповіддю. У "Наполеоні" надзвичайно 
широкі художньо-просторові рамки твору зумовили активне використання його автором оповідного 
діалогу, коли про маршрути пересування Наполеона Францією або маршрути пересування ворогуючих 
армій реципієнт дізнається із діалогів персонажів. Оповідний діалог, на відміну від діалогу конфліктного, 
не містить у собі будь-якої боротьби, "дійові особи розвивають одну тему, змінюючи тільки голоси" 
[5: 144], він дозволяє драматургу виразити те, що важко піддається сценічному втіленню. Г. Бюхнер теж 
звертається до оповідного діалогу і збагачує його, втілюючи дію у формі "театру в театрі". Це сцена суду 
над Дантоном, яка будується на діалозі прокурора й обвинуваченого героя. У ремарках зазначено: 
"Схвальні оплески серед слухачів" [6: 56], "Повторні оплески схвалення" [6: 57], "Тривалі оплески" 
[6: 57]. Подібна організація сценічної оповіді надає їй "демонстраційного характеру оповіді в ролях" 
[7: 250]. Більше того, глядач уподібнюється до публіки із зали суду, він прагне розібратися у справі, що 
розглядається, і це, в свою чергу, сприяє епізації театру. 

Великого значення в епізації драми у Х.Д. Граббе набувають ремарки. Вони втрачають свої звичайні 
функції – визначати обставини, зовнішній вигляд героїв, підкреслювати характер ведення монологу й 
діалогу і набувають нових рис. У другій частині драми, де Х.Д. Граббе зображує картини битв при Ліньї 
та Ватерлоо, ремарки стають розгорнутими, деталізованими, вони втручаються у сценічний діалог і 
свідчать про звернення драматурга до безпосередньої авторської оповіді. Введення авторської оповіді 
сприяло тому, що друга частина драми перетворилася на кіносценарій, який "ближче не до драми, а до 
епосу" [8: 297]. 

Х.Д. Граббе широко використовує пісню (сонг). Драматург вводить у текст твору не лише окремі 
рядки, але й повний текст пісень. Пісня стає не тільки засобом характеристики історичних персонажів, 
вона розширює дію "Наполеона", виконує композиційну функцію ("Ça ira" – лейтмотив дії у першій 
частині драми), допомагає драматургу розкрити суперечливий сенс доби Ста днів і створити більш повну 
дію: шотландці й німці співають відповідно патріотичні "Клан Дуглас" і "Дику погоню" Т.Кернера, а 
французи – революційну "Марсельєзу". Пісня в "Наполеоні" поглиблює і прояснює сенс того, що 
відбувається, на вищому рівні узагальнення, ніж той, який досягається за допомогою діалогу персонажів. 

У Г.Бюхнера засобом епізації драми є змішування трагічного з елементами комічного при відтворенні 
історичних протиріч, що походить від традицій В.Шекспіра. Основним принципом створення комічного 
в "Дантоні" є невідповідність дії її словесному вираженню: п’яний суфлер Сімон б’є свою жінку, а його 
мова – суміш лайливих слів із віршованими імпровізаціями прокльонів за мотивами класичних трагедій. 
Однак привід такого вчинку персонажа – трагічний: дружина Сімона змушена заохочувати до 
проституції їх доньку, бо сім’я бідує. У "Дантоні" соціально вмотивована поведінка народу є 
"лакмусовим папірцем" для перевірки ідейних постулатів вождя революції – доброчинності (Робесп’єр) і 
насолоди (Дантон), жодний не має рації, тому що народ залишається голодним. 

Розгляд драм Х.Д. Граббе "Наполеон, або Сто днів" і Г.Бюхнера "Смерть Дантона" в аспекті, 
започаткованому ще Арістотелем – епізації драми, дозволяє зробити висновок, що під поняттям 
"епізована драма" розуміють такий драматургічний твір, у якому зникає зображення подій у причинно-
наслідковій послідовності (єдність дії у арістотелівському розумінні), внаслідок чого він втрачає 
сюжетну єдність, його фабула подрібнюється на окремі епізоди. У такому драматургічному творі, що 
складається із низки відносно самостійних картин і епізодів, в тому числі й наділених самостійністю 
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вставних епізодів, функція яких є тотожною функції вставних новел у прозовому творі, основним 
засобом їх зрощення стає монтаж, а сценічну дію замінює діалогічна оповідь (оповідний діалог). 
Ознаками епізованої драми є також наявність авторської оповіді, реалізованої у формі розгорнутих, 
деталізованих ремарок, і введення в драматургічний твір інших жанрових параметрів – змішування 
трагічного й комічного елементів. 
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Евченко Н.В. Содержательное наполнение термина "эпизированная драма". 

На материале драматургических  произведений Х.Д. Граббе "Наполеон, или Сто дней" и Г. Бюхнера 
"Смерть Дантона" рассмотрены средства эпизации драмы. 

Yevchenko N.V. The Subject Matter of the Term "Epized Drama". 

The means of drama epization are regarded on the materials of dramatic works "Napoleon, or One Hundred 
Days" by H.D. Grabbe and "The Death of Danton" by G. Büchner 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДРАМАТИЧНУ ПОЕМУ 

Предметом дослідження є короткий огляд критичних праць українських і російських літературознавців 
щодо відмінностей драматичної поеми як жанру, дається оцінка домінантності критеріїв визначення 

цього жанру в залежності від питомої ваги одного з літературних родів. 

"Наука ... ніколи не стане закінченою книгою. Кожний важливий успіх породжує нові питання..." – 
писав А.Ейнштейн [1: 795]. 

Арістотель, перший теоретик літератури, запропонувавши класифікаційну систему родів і жанрів, , 
напевно, не міг і уявити, що  саме синкретизм стане ознакою літератури Нового часу. 

Ще 1604 р. твір К. Марло "Трагічна історія доктора Фауста" було названо dramatik poem. Цей термін 
використав і Дж. Мільтон, визначаючи жанр своєї п’єси "Самсон-борець" (1671). У подальші епохи 
з’являються твори ("Манфред" (1817) Д.Байрона, "Пер Гюнт" (1867) Г. Ібсена, "Сон князя Святослова" 
(1895) І. Франка, "Лісова пісня" (1911) Лесі Українки, "Сніг у Флоренції" (1985) Л. Костенко та інші, які 
засвідчили, що жанр драматичної поеми не тільки утвердився, але й розвинувся і поглибився. Водночас 
ускладнюється вирішення питання про те, чим власне драматична поема відрізняється від драми і поеми, 
від драми-концепції, драми-параболи, драматичної хроніки і т.п. 

Так як драматична поема прижилася і розвинулася на українському літературному грунті, логічно 
буде почати дослідження про відмінності й особливості цього жанру з праць слов’янських 
літературознавців. 

Наприклад, Мельничук Б.І. в книзі "Драматична поема як жанр" приходить до висновку, що головною 
особливістю цього жанру є віршована форма: "Драматична поема – це віршована драма" [2]. 

П.К. Волинський у підручнику з основ теорії літератури звертає увагу на синтетичність жанру 
("зразок мішаної форми") і приналежність, не зважаючи на діалогічну форму, до творів літератури, а не 
театру [3: 305]. 

В.П. Лесин і О.С. Пулинець в "Словнику літературозначних термінів", підкреслюючи синтетичність 
жанру, і звертають увагу на злиття в одній видовій формі "драматичного, ліричного і епічного" [4: 117]. 
Вони також висловлюють думку, що драматична поема –  "переважно невелика за обсягом віршована 
п’єса". А.А. Карягін в книзі "Драма как эстетическая проблема" доводить, що взаємопроникнення засобів 
і прийомів епосу в драму стало закономірним явищем, внаслідок чого "сфери їхнього художнього буття 
постійно розширюються" [5: 21]. 

П.П. Кононенко пише про зворотній процес: використання письменниками-епіками прийомів 
драматичного мистецтва [6: 34]. 

Л.С. Дем’янівська вважає, "щодо драматичної  поеми доцільніше говорити не про такі широкі 
категорії, як драматичне, епічне и ліричне розкриття теми, а про дещо вужчі: поєднання в жанровій 
формі драматичної поеми ознак драми і ліро-епічної поеми. Це зумовлене і виправдане і тим, що власне 
епічний  елемент слабо виражений і повсякчас трансформується в ліро-епічний . В основі драматичної 
поеми  – "внутрішній", тобто психологічний, світоглядний конфлікт [7: 6]. 

В.О. Сахновський-Панкєєв в книзі "Драма і театр" говорить про драму для читання", яка відрізняється 
від "драми театральної" не надмірним об’ємом тексту і не чисельністю філософських роздумів, а 
порушенням рівноваги між словом і дією на шкоду дії. Автор робить висновок: чим більше "драма для 
читання" віддаляється від театру, тим ближче вона до поеми в драматичній формі [8: 30]. 

І.Г.Неупокоєва звертає увагу на активність особи автора, присутність в тексті авторських роздумів, 
перевагу лірико-філософського струменя над "подійним", інший, ніж у власне драматичних жанрах, 
принцип організації "подійного" матеріалу [9: 192].  

В "Літературознавчому словнику-довіднику" із серії "nota bene" під редакцією Р.Т. Гром’яка, 
Ю.І. Коваліва і В.І. Теремко драматична поема визначається як "невеликий за обсягом віршований твір, в 
якому поєднуються жанрові форми драми та ліро-епічної поеми" і закладений "внутрішній динамічний 
сюжет". Над епічними і драматичними чинниками перевагу мають ліричні [10: 216]. 

Крім того, частина дослідників, наприклад, Л.С. Дем’янівська і М.О. Гуляєв пов’язують виникнення 
жанру драматичної поеми з розквітом романтизму. Так М.О. Гуляєв у підручнику з  теорії літератури 
1977 року видання пише: " Розквіт драматичної поеми в європейській літературі починається з 
перемогою романтизму... В драматичній поемі романтичного спрямування протиставляються не 
характери, а різні типи світогляду. Драматичний нерв слабо відчувається..." [11: 136-137]. 

Отже, питання про особливості драматичної поеми як жанру залишається невизначеним, а поява 
нових літературних творів з ознаками епосу, лірики і драми ще більше посилює його актуальність. 

Спробуємо дати відповідь на поставлене питання, звернувшися до "Поетики" Аристотеля: 
літературним родам – епосу, ліриці, драмі –  відповідають  події, почуття, дії. Внаслідок дифузних явищ, 
що відбуваються в літературі, з’являються епічна поема, ліро-епічна поема, лірична драма, драматична 
поема... 
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Колись батько літературознавства писав, що драма відрізняється від епосу і лірики 1) своїм не дуже 
великим об’ємом і повинна відповідати часовим межам: "від сходу до заходу сонця"; 2) драма – це дія, т. 
б. розповідь і почуття, якщо вони і мають місце, пов’язані з висловлюваннями героїв; 3) відсутнє пряме 
втручання автора, оцінки дійових осіб та їх вчинки. 

Що ж таке поема? За визначенням "Літературознавчого словника-довідника" 1997 року випуску, 
"поема – це ліричний, епічний, ліро-епічний твір, переважно віршований у якому зображені значні події і 
яскраві характери [10: 556]. 

Логічно виникає думка: то чого ж більше у драматичній поемі – епосу, лірики чи драми? Відповідь, 
як здається, у самій назві жанру: так як ми маємо справу з поемою, то в ній переважає епічний елемент; а 
якщо поема драматична, то визначальними чинниками повинні стати наявність дії і відсутність особи 
автора. 

Таким чином, драматичною поемою можна вважати віршований твір, невеликий за об’ємом 
(придатний до постановки на сцені), насичений гостро-конфліктними ситуаціями, почуттями дійових 
осіб і майже відсутністю автора. 

В залежності від посилання впливу епічних, ліричних чи драматичних елементів, на нашу думку, буде 
змінюватися і жанр твору. Наприклад, при збільшенні втручання автора в текст твору, прямих 
авторських оцінках подій або вчинків героїв можна говорити не про драматичну поему, а про ліричну 
драму. При великому об’ємі драматичної поеми, неможливості поставити її на сцені доцільніше 
визначати жанр твору як драму для читання. 

Наприклад, жанр твору Гете "Фауст" Б.Мельничуком і іншими дослідниками визначається як 
драматична поема. Але ж сам автор назвав свій твір трагедією, і , напевно, не тільки через драматизм 
ситуації, в якій опинився головний герой, а ще й для того, щоб переконати читача в театральності, тобто 
нереальності, нежиттєвості пропонуємих подій . Перед нами, вірогідно, драма-парабола, але не 
призначена до постановки в  театрі: великий об’єм твору не дозволяє відобразити всі події на сцені. Тому 
можна спробувати визначити жанр цього твору як драму для читання, бо, крім великого об’єму, всі інші 
ознаки жанру витримуються. 

А от п’єса Г.Ібсена "Пер Гюнт", на нашу думку, більше належить за ознаками до драматичної поеми. 
Головним елементом твору є яскраво-емоційна розповідь героя і інших персонажів. Своє ставлення до 
подій і героїв Ібсен висловлює опосередковано: через фабулу, зіткнення характерів, "відкритий" кінець 
твору. П’єса не дуже велика за об’ємом і може бути поставлена на сцені театру. 

Ще одне питання, пов’язане з жанром драматичної поеми, потребує окремого розв’язання. Це 
питання про, так званий, драматичний етюд. Прикладом можуть служити "Маленькі трагедії Пушкіна". 
На нашу думку, такі твори краще вважати "маленькими" драмами, ніж драматичними поемами. 

Яскравими прикладами жанру драматичної поеми в українській літературі є твори І.Франка "Сон 
князя Святослава", Л.Українки "Бояриня" і "Лісова пісня", Л.Костенко "Сніг у Флоренції" і інші. 

Зауважимо, що пропозиції, висловлені в статті, потребують додаткових досліджень, обґрунтованих 
доказів і не претендують на абсолютну правильність і довершеність. 
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Тименко Т.Г. К вопросу о драматической поэме. 
Предметом исследования является короткий обзор критических работ украинских и русских ученых 
относительно отличий драматической поэмы как жанра, дается оценка доминантности критериев 

определения этого жанра в зависимости от преобладания отличительных черт одного из 
литературных родов.  

Tymenko T.G. To the peculiarities of the  dramatic poem 
The article examines a brief review of critical works by Ukrainian and Russians researchers  concerning the 
distinctive features of the dramatic poem as a literary genre. The criteria for defining this genre are  given in 

dependence with  the prevalence of  one of literary genres. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 22. Філологічні науки 
 

© Коляда О.В., 2005 
198 

УДК 82-994 
О.В. Коляда, 

аспірант 
(Житомирський державний університет) 

ПОНЯТТЯ "МІФОПОЕТИКА" 

У статті проаналізовано  термінологічний комплекс поняття "міфопоетика", його складові та 
похідні елементи. 

Грецькі mythos (слово, переказ) i poietike (мистецтво творення) – два складові компонента, що лежать 
в основі одного з центральних літературних понять ХХ століття – міфопоетики. Виходячи з простого 
факту, що міф є одним із типів дискурса, у нашому випадку, в системі міфології, що, у свою чергу, є 
культурною кристалізацією оповідань (міфем), тобто її роз’єднаних і заново скомбінованих фрагментів, а 
поетика, що обслуговує питання суто нормативні, зайнята конкретними літературними сегментами 
(композиція, версифікація і т.д.), ми приходимо до висновку, що, оперуючи поняттям міфопоетика, 
маємо справу зі специфічним мистецтвом. Мистецтвом, яке дозволяє створювати міфологічні структури 
(творів) і значення такої міцності, при якій навіть у силу трансформації і між текстуальної інтерференції 
(деміфологізації) вихідного оповідання  культурна основа міфічного тексту зберігала б свою первинну 
спрямованість. Іншими словами, підтверджувала б "живучість" міфу як носія семантичного й ціннісного 
ядра, що не піддається руйнуванню, незмінно зв’язаного зі змістотворенням. 

Мистецтво створення міфу відбувається двома шляхами: з одного боку через ампліфікацію 
(збільшення) й уявну деформацію реальної історії , тобто трансформацію дійового змісту в мета 
історичному регістрі, а з іншого – через перетворення ідеального змісту в наративну (оповідальну) 
структуру. 

Таким чином, ми звертаємося до міфологічної метамови, своєрідного тайнопису, мови традиції, що 
описує міфологічну сутність архаїки світосприйняття людини, яке, у свою чергу, походить від первісного 
міфотворення, подібно тому, як міфологічні оповідання йдуть генеалогічними сходами до першооснови. 
Як і будь-яка мова, міфологічна, а скоріше міфопоетична (зв’язана з мистецтвом творення) метамова має 
набір обслуговуючих її мета знаків, що складають базис міфопоетики. Умовно цей базис можна 
розділити на мета знаки і  взаємозалежні метакластери (групи мета знаків). До мета знаків ми відносимо 
поняття "семантема", "міфема" й "міфологема". Сферу метакластерів утворюють міфопоетичні мислення, 
свідомість та уява, взаємопов’язані та невід’ємно укорінені у власне мета знаках.  

Під семантемою ми маємо на увазі елементарну значущу одиницю мови, що стосовно міфу є його 
первинною почуттєвою характеристикою. Сукупність семантем, організованих через систему 
міфологічного сприйняття дійсності  на рівні уявлення утворює, у свою чергу, міфему – соціально-
психологічний і структурно-семантичний фундамент міфу, предикатну сукупність семантичних відносин 
як конструктивну одиницю міфу. Вербалізація міфами на рівні світосприйняття, частини ідеології або 
ідейного комплексу, тобто поняття-образу, що володіє "магічним" впливом на соціальну дійсність 
продукує міфологему – конкретно-образний, символічний спосіб зображення реальності, необхідний у 
тих випадках, коли вона не укладається в рамки формально-логічного, абстрактного зображення. Іншими 
словами, міфологема виступає мотивом міфу, саме тим міфопоетичним фрагментом, що і одержує 
відтворення у наступні епохи як носій важливого, загальнолюдського змісту (рівень антропоморфної 
персоніфікації міфу). Міфологема  в системі міфопоетики являє собою функціонально-знаковий аналог 
цілісних ситуацій і сюжетів. Саме система міфологем і пов’язаний із нею комплекс бінарних опозицій 
(структур часу, простору, культурного ряду) є основним засобом опису семантики міфопоетичної моделі 
світу. 

Сфера міфологем зовнішнього і внутрішнього культурного простору, а саме ототожнення на рівні ідеї 
циклічного відродження мікро- і макрокосмічних основ, утворюють стрижень міфопоетичного мислення, 
одного з метакластерів поетики. Міфомислення зберігає найдавніші форми сприйняття світу в їхньому 
синкретизмі, що у площині міфопоетики передбачає ще й творчу реконструкцію просторово-часових 
характеристик за допомогою архетип них механізмів.  Власне, завдяки цим механізмам і обумовлюється 
стійкість повторного відтворення міфу, що виступає в якості формотворчих універсалій, які виявляються 
на рівні образно-тематичного ладу твору (зміст) і на рівні способів художнього мислення (форма). 

Міфопоетична свідомість – це серія ключових мотивів, їхніх семантичних полів, реалізованих у 
сюжетиних зчепленнях і парадигмах на базі міфологічних уявлень, які лежать в основі соціально-
побутових відносин будь-якої національної групи й  які оформлені  у ритуальній практиці.  Звідси, 
континуум міфологічних уявлень – це архаїчний фольклор (буквально – народне знання про 
змістотворення). Ключовими мотивами міфопоетичної свідомості є космогонія й есхатологія, що 
одержують нове суттєве  звучання в різні епохи й оформлюються у функціонально-семантичні 
"обертони". Крім того, важливо зазначити, що міфопоетична свідомість слугує єднальною ланкою між 
міфологічним уявленням і відповідним йому художнім образом і за своїми законами конституює 
оповідання на всіх рівнях, від образотворчої системи до сюжетно-композиційної організації. 

Нарешті, метакластер міфопоетичної уяви або, іншими словами, трансцендентальної уяви (що і є  
суттю міфопоетики), передбачає, що міфологічний вимисел не походить від сліпого автоматизму або 
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чистої думки, але є похідним гри символічних образів, що складаються в оповіданні й розпадаються 
знову, гри як особливого способу змістоутворюючого і змістопередавального каналу інтелектуальної і 
мовної діяльності. Створення міфічних текстів (міфопоетика), звідси, є шлях наближення до істини, для 
чого варто нескінченно реконструювати і реінтерпретувати міфологічний зміст, оскільки він розсіяний у 
загальному і переважає наші кінцеві розумові  можливості. 

Незважаючи на те, що поняттю "міфопоетика" у вітчизняному літературознавстві приділяється доволі 
помірна увага, слід зазначити, що явище реконструкції міфологічної спадщини є досить широким і 
властиве будь-якому літературному напряму або течії. Завдяки невичерпному етичному імперативу міфу 
це поняття ("міфопоетика") вважається багато прикладним, а, отже, й універсальним, що маємо 
можливість простежити на прикладі драматичного мистецтва, а саме європейського "театру абсурду". Не 
спекулюючи власне "абсурдистською" поетикою та притаманними цьому театру властивостями ми 
можемо стверджувати, що, як і свій антипод, драма неарістотеліського ґатунку наскрізь пройнята 
міфопоетичними алюзіями, сюжетами, образами та мотивами, які концентруються у доволі усталених 
семантичних групах. 

Семантичне поле, скажімо, релігійної групи (зв’язаної з головними віровченнями) є, мабуть, 
найусталенішим завдяки міфопоетичному мисленню, бо, як ми визначили, останнє тісно пов’язане з 
оперуванням архетипічними універсаліями, що укорінені у людській "міфопоетичній" свідомості на 
архаїчному рівні будь-якого соціуму. Це підтверджує й той факт, що саме релігійна семантема, так би 
мовити, продукує людській уяві центральні космогонічні та есхатологічні мотиви, що, трансцендуючись, 
оформлюються у тих чи інших творах у доволі парадоксальні форми. 

Космогонія, тобто мотив, пов’язаний із мистецтвом світотворення, властивий Беккету ("Катастрофа" 
– приклад створення людини), Кокто ("Орфей" – абсурдне воскресіння з мертвих), іншим.  Есхатологія, 
тобто мотив занепаду й знищення, прослідковується у Беккета ("Щасливі дні" – метафоричне 
самознищення людини, "Кінець гри" – постапокаліптичне майбутнє  зникаючого суспільства), Іонеско 
("Голомоза співачка" – Вавілонська вежа сьогодення), Аррабаля ("Пікнік" – реалії світової війни), 
Пінтера ("Пейзаж" – зубожіння людських відносин), тощо. 

Драматурги оперують широкими групами мета знаків на рівнях міфем і міфологем. До рівня 
міфопоетичних міфем ми з-поміж інших можемо віднести сюжети створення та знищення людини, 
сходження у пекло й страшного суду, образи Адама та Єви та das Man (абстрактне уособлення 
вселенського зла), Едемського саду й месії, мотиви смерті, приреченості ("Сизикова праця"), відчуження, 
самотності, тобто все те, що й утворює наріжний камінь "театру абсурду". Ці міфопоетичні мета знаки, у 
свою чергу, компонують групу вищого рівня – міфологеми, що співвідносяться нами з геометричними 
фігурами – квадрата, круга й хреста як всеохоплюючих символів "абсурдистського" світосприйняття. 

Міфопоетика або міфогенез – це реконструкція міфу, міфотворчість, мистецтво, метамова, у термінах 
якої людина моделює світ, соціум, себе. 

 

                                                            Міфопоетика: 
  

                      метазнаки:                                                           метакластери: 
                      – семантема                                                          – міфопоетичне мислення 
                      – міфема                                                                – міфопоетична свідомість 

                             – міфологема                                                         – міфопоетична уява. 
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Статья рассматривает терминологический комплекс понятия "мифопоэтика", его составляющие и 

производные элементы. 

Kolyada O.V. The notion "mythopoetics". 

The article examines the terminological basis of the "mythopoetics" notion, its constituents and derivatives. 
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ЗАГОЛОВКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ У 
СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ 

Статтю присвячено питанням формування термінологічної системи заголовка на основі таких 
критеріїв: узагальнено-типологічного, функціонально-координаційного та ієрархічного.  З’ясовано 
термінологічні межі між такими поняттями: рамкова структура художнього тексту, паратекст, 
заголовковий комплекс, надтекст, архітектонічна модель (узагальнено-типологічний критерій); 

"ім’я/заголовок", "назва/заголовок", "заголовок/підзаголовок", "заголовок/метатекст" (функціонально-
координаційний критерій); міжзаголовок; внутрішній заголовок; референтний  або "нульовий" 
заголовок; "пояснювальні" (дидискальні) заголовки, по-іншому, "комплективні"; "напівзаголовки" 

(ієрархічний критерій). Ключові поняття: заголовок, підзаголовок, міжзаголовок, паратекст, 
заголовковий комплекс, заголовкова парадигма.  

За своїм статусом заголовок, що водночас є і фрагментом тексту, і формою існування позатекстової 
дійсності, займає особливе місце в термінологічній парадигмі літературознавства. Для побудови 
заголовкової термінологічної системи у сучасному літературознавстві насамперед варто враховувати такі 
принципи співвідношення заголовка як "ядра" в цій системі з компонентами, які цю систему 
організовують. Ці принципи співвідношення виокремлюємо за такими критеріями: узагальнено-
типологічним, функціонально-координаційним та ієрархічним. 

Узагальнено-типологічний критерій передбачає організацію заголовкової системи на рівні об’єднання 
базових понять у цілісні блоки. Можна виокремити такі парадигмальні поняття цього рівня: рамкова 
структура художнього тексту, паратекст, заголовковий комплекс, надтекст, архітектонічна модель. 
У науковій літературі ці поняття взаємно координують між собою і часто використовуються як 
термінологічні синоніми. Однак у терміносистемі заголовка їхні значення не збігаються. Спробуємо 
встановити межі, якими одне поняття відокремлюється від іншого. Поняття "рамкова структура" 
художнього тексту введено в літературознавчий обіг завдяки працям сучасної російської дослідниці 
А. Ламзиної на позначення компонентів, які передують і замикають собою основний текст/книгу: це – 
передмова, післямова, примітки й коментарі, анотація, підзаголовок, присвята, епіграф тощо [1: 94]. 
Примітки як окремий жанр, у якому відбувається зміна інтонації [2: 233], розкривається позиція автора 
[2: 235] і який характеризується власною тональністю, стилем, ритмом [2: 236] розглядає В. Мильчина.  

На думку Ж. Женнета, між текстом і супровідними компонентами, які важливі для поліграфічного 
оформлення книжки, встановлюються паратекстуальні відношення [3: 115]. Заголовок як один із 
елементів паратексту з позицій інтертекстуальності й рецептивної естетики є предметом дослідження 
Г. Пфандла [4], болгарських літературознавців (С. Ігова [5], К. Протохристової [6; 7], Ц. Раковського [8], 
С. Черпокової [9]).  

Із структури паратексту дослідник творчості О. Пушкіна C. Сисоєв виокремлює вужчий 
термінологічний пласт, який охоплює заголовок, підзаголовок, присвяту, епіграф, ім’я автора, дату й 
місце написання, авторські примітки, що супроводжують основний текст. Ці фрагменти тексту дослідник 
пропонує об’єднати спільним поняттям "заголовковий комплекс" [10: 120]. На позначення компонентів 
заголовкового комплексу можна використовувати також із альтернативною метою поняття "надтекст", 
"надтекстова цитата", особливо стосовно функціонального статусу епіграфа. Однак у зв’язку з цим 
потрібно враховувати, що в літературознавстві (І. Готорн [11: 161], Н. Лейдерман [12: 11], 
Н. Копистянська [13: 50], Н. Тодчук [14: 75]) та лінгвістиці (зокрема, О. Дєдова [15; 16] розглядає 
параметри функціонування так званого комп’ютерного гіпертексту) поняття "надтекст" отримало своє 
термінологічне окреслення з перспективи різних парадигмальних систем. 

У тій чи іншій літературній традиції домінує певний вид паратексту, практикуються ті його форми, 
які й репрезентують культурну свідомість епохи: так, у добу романтизму популярним був жанр 
передмови, а сентименталізм і Просвітництво, у свою чергу, пропагували форми подвійного (дублетного) 
заголовка, що вказує на "пристосування" до відповідного типу читача. Терміни рамковий 
текст/заголовковий комплекс/паратекст/надтекст мають різне функціональне наповнення у 
конкретному акті сприйняття художнього твору. Рамковий текст – лише форма читацького сприйняття; 
заголовковий комплекс – горизонт (межа) для виявлення цієї форми; паратекст – її код, або ключ, щось, 
що руйнує "свідомість" тексту й витворює його нову форму існування – ідею, репрезентантом якої і 
можна вважати надтекст.  

Відповідно до своїх функцій заголовок може самостійно формувати архітектонічну модель тексту, 
хоча її зміст залежить від функціонального наповнення й інших рівнів заголовкового комплексу, а саме – 
підзаголовків і присвят. Таким чином можна говорити про повну й неповну форму вираження 
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авторського задуму, розуміючи під неповнотою умовний показник тексту лише за допомогою одного 
заголовка ("неповною" цю форму можна вважати лише умовно тому, що заголовок взагалі є 
самодостатнім чинником для поповнення авторських архітектонічних моделей). Повна форма реалізації 
авторської моделі в межах одного твору трапляється в літературі дуже рідко. Схематично її можна 
зобразити у вигляді "сходинок": 

заголовок 
  підзаголовок 
   присвята 
    епіграф 

Заголовок – це та межа, на якій розпізнаємо "згорнений" варіант мистецького твору, а тому, гадаю, 
цілком сміливо заголовку можна приписати всі ті функції, якими О. Мандельштам характеризував усяке 
слово як "пучок, і зміст стирчить із нього врізнобіч, а не спрямовується в одну офіційну точку" [17: 23]. 

За характером функціональної співвідносності понять заголовкової парадигми можна виокремити такі 
бінарні поняття, які кореспондують між собою: "ім’я/заголовок", "назва/заголовок", 
"заголовок/підзаголовок", "заголовок/метатекст". У теорії номінації три домінантні концепти "ім’я-
назва-заголовок", можна припустити, відповідають трьом методологічним парадигмам: семантичній, 
синтаксичний, прагматичній, їх конструктивним проекціям на художній твір. Згідно з теорією Ю. 
Степанова розвиток мови, філософії, мистецтва, літератури позначений характером змін у трьох 
концептуальних парадигмах: семантичній (або влада "філософії імені"), синтаксичній ("філософія 
предиката") та прагматичній/дейктичній ("філософія еґоцентричних слів") [18: 3, 278]. Під впливом 
подібних парадигмальних змін, як можна припустити, еволюціонував і заголовок, який пройшов шлях 
від імені (коли фіксував тільки головну дійову свідомість твору, що розгортає її індивідуальну долю) до 
назви (коли регламентував факт дії, тобто коментував та анотував зміст твору); і лише починаючи десь із 
ХVIII ст. (від перших дублетних заголовків епохи Просвітництва), заголовок починає про себе заявляти 
як про своєрідне "еґоцентричне слово", за яким можна тестувати індивідуальність і самого письменника. 
Історично ім’я/назва/заголовок, очевидно, належали до різних структурних моделей, що репрезентують 
(на основі Лотманівської тріади "міф-ім’я-культура" [19]) відповідно архаїчний, номінативно-
нормативний та індивідуально-творчий типи   художньої свідомості [20: 22]. У цій парадигмі найперше 
необхідно виділити ім’я як процес ("знак у міфологічній свідомості аналогічний власному імен" [19: 284]) 
та ім’я як результат (коли воно починає об’єднуватися у спільних типологічних парадигмах і формувати 
номінативно-нормативні схеми). Парадигма заголовка передбачає відвласнення тексту: замість того, щоб 
читати те, що автор написав, ми читаємо те, що він тільки означив1).  

Заголовок формує систему додаткових опозицій, на основі якої виокремлюються такі типи 
номінаційних відношень: онтологічні (у категоріях філософії імені, заголовок розглядають як ім’я твору, 
тобто як маніфестацію сутності тексту [22: 115]); регулятивні (стосовно співвідношення понять "назва" й 
"заголовок", які можна розуміти як родове й видове позначення "сутності" тексту, причому поняття 
"назва" кореспондує зі словами "книжка", "збірка", "цикл" на позначення горизонтальної перспективи 
називання, а заголовок стосується окремих творів як вертикальних об’єктів для номінації); 
дистрибутивні (відношення заголовка з підзаголовком), метатекстуальні (заголовок/змістовий покажчик 
творів), контекстуальні (заголовок/ім’я автора). 

Заголовок і підзаголовок у цій системі виконують дистрибутивну функцію, додатково уточнюючи й 
пояснюючи один одного, взаємно розподіляючи між собою жанрові функції. В основному корпусі 
текстів вони становлять частину художнього цілого, але винесені у змістовий покажчик отримують 
статус самостійної функціональної одиниці й у сукупності утворюють певний варіант метатексту. 
Заголовок як метатекст можна трактувати з двох позицій: як зв’язок із післятекстом, редакторським 
варіантом авторського тексту [23: 265]), тобто як "текст-після-тексту" [24: 25; 25; 26] і як іншомовну 
ремінісценцію. 

За ієрархічним критерієм заголовкова система орієнтується на допоміжні поняття як проміжні 
структурні форми, які з’ясовують місце заголовка та його вплив на ієрархію понять. До проміжних 
структурних понять заголовкової парадигми належать: міжзаголовок; внутрішній заголовок; 
референтний або "нульовий" заголовок; "пояснювальні" (дидискальні) заголовки, по-іншому, 
"комплективні" (з нім. Titelei); "напівзаголовки". Міжзаголовок, тобто за термінологією польського 
літературознавства – śródtytuł (нім. Innentitel), означає компонент, який, виходячи з характеристики Т. 
Косткевічової, ""надається окремим фрагментам (розділам чи частинам) твору, часом видруковується 
на марґінесі сторінки" [27:565]. Міжзаголовок відіграє роль компонента, який об’єднує різні 
архітектонічні частини, фрагменти, розділи, цикли, рубрикуючи їх тематично, жанрово чи за способом 

                                                        
1 Так, за свідченням З. Блисковського, О. Пушкін в одному зі своїх листів якось ужив слово "заголовок" у 

значенні в о  г л а в е [21:5]. 
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авторської рецепції. Для позначення додаткових елементів всередині циклу, розділу, рубрики логічно 
застосовувати поняття "внутрішнього заголовка".  

У друкарській практиці функціонує певний різновид спеціалізованих заголовків – т.зв. 
"пояснювальні" (дидискальні) заголовки, по-іншому, "комплективні" (з нім. Titelei), які, за Я. Мюллером, 
виникають у результаті поєднання кількох типів підзаголовка (із вказівками на жанр, автора, дату 
написання, дату першого видання) [28: 518].  

Специфічне явище відсутності заголовків у поезії породжує своєрідний різновид на позначення 
"відсутнього" заголовка – "нульовий" заголовок, кваліфікація якого здійснюється на основі першого 
рядка вірша з метою його ідентифікації в метатекстовій структурі книжки, тобто в її змістовому 
покажчику. "Нульові" заголовки ще можна розглядати як певні "референтні" структури: поняття 
"референтний заголовок" належить С. Козлову, який класифікує заголовки за такими п’ятьма 
критеріями: жанровим, абстрактно-номінаційним, конкретно-номінаційним, комунікативним і 
референтним [29]. Референція відсутнього заголовка може відбуватися по-різному: або шляхом 
використання т.зв. "замінників" заголовка – графічних нумерацій та інших засобів маркування тексту, 
або внаслідок дублювання першого рядка вірша в його надтексті. Причиною референції у віршах без 
спеціальних заголовків може бути різне семантичне чи комунікативне навантаження поетичного тексту, 
яке, на думку С. Козлова, полягає у тому, що "вірш не може означити себе певним незмінним знаком 
внаслідок своєї принципової неоднозначності: єдина можливість назватися – це повторити самого 
себе" [29: 23]. 

З погляду логічної структури заголовок, за спостереженням С. Кржижановського, має 
двокомпонентну форму логічного судження: суб’єкт і предикат [30: 23]. Відсутність одного з 
компонентів у структурі заголовка спричинює появу своєрідних напівзаголовків [30: 24-25] – 
безпредикатних чи безсуб’єктних, часте використання яких призводить до нівеляції сутності заголовка, 
це особливо стосується заголовків без суб’єкта, які практикуються у ХХ столітті: вони "мертві і 
статичні" [30: 25]; вони спричинюють таку ситуацію, коли "книжки тісняться у вузьких вітринах, ніби 
сплющують одна одній букви, перетворюючи заголовки в напівзаголовки, які дратують своєю 
недомовленістю" [31: 249]. 

Формування системи заголовка – динамічний процес, який передбачає узгодження багатьох 
дослідницьких парадигм із метою пояснення природи рецепції заголовка, його структури та зв’язку з 
позатекстуальними чинниками.  
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Челецкая М. М.  Принципы формирования терминологической парадигмы заглавий в современном 
литературоведении. 

Статья посвящена вопросам формированию терминологической системы заглавия на базе таких 
критериев: обобщенно-типологического, функционально-координационного и иерархического.  Выяснены 

терминологические границы между такими понятиями: рамочная структура художественного 
текста, паратекст, заглавный комплекс, сверхтекст, архитектоническая модель (за обобщенно-

типологическим критерием); "имя/заглавие", "название/заглавие", "заглавие/подзаглавие", 
"заглавие/метатекст" (за функционально-координационным критерием); интерзаглавие; внутреннее 
заглавие; референтное, или "нулевое" заглавие; "объяснительные" (дидискальные) заглавия, по-другому, 

"комплективные"; "полузаглавия" (за иерархическим критерием). Ключевые понятия: заглавие, 
подзаглавие, интерзаглавие, паратекст, заглавный комплекс, заглавная парадигма.  

Cheletska M.М.  Principles of title terminology paradigm formulation  in modern literary criticism. 

The article addresses the problem of a title terminology system from the viewpoint of  general-typological, 
functional and coodinational as mell as hierarchic criteria underlying the basis of it. Also defined are the 

terminological distinctions of the concepts of frame structure of a literary text, paratext, title complex, hypertext, 
architectonic model (general-typological criterion); "proper name/title", "name/title","title/subtitle, 

"title/metatext" (functional and coordination criterion); ); intertitle; internal title; reference or "zero" title; 
"explanatory" (dydiscal) titles or "complement"; " semititles" (hieratic criterion). Key words: title, subtitle, 

intertitle, paratext, title complex, title paradigm. 
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ХРИСТИЯНСЬКА ПАРАДИГМА: ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ ТЕРМІНА 

У статті порушена проблема розуміння терміну "християнська парадигма". 

Поняття парадигма в граматиці означає систему граматичних елементів, які утворюють єдність. 
Як термін, поняття парадигма було введено американським методологом науки Т.Куном у книзі 

"Структура наукових революцій". 
Термін "християнська парадигма" є новим. 
За основу конструювання терміна "християнська парадигма" було взято вичерпність, загальність, 

обов’язковість і визначеність як якості, що відповідають поняттю парадигма в розумінні Т. Куна. 
Християнська парадигма є складовою канону християнства. 
Ця канонічність полягає в тому, що форма і зміст парадигми раз і назавжди визначені, усталені. Вони 

не передбачають розростання в часі. 
Парадигма є взірцем та оригіналом християнства. 
Межі християнської парадигми чітко окреслені канонічним Писанням – Біблією. 
Змістовим і формальним носієм парадигми є життя. Воно послуговується парадигмою як 

дороговказом. Парадигма існує виключно для того, щоб щоразу втілюватися в житті людини. 
У літературі християнська парадигма існує опосередковано. Опосередкованість завдячує канонічності 

парадигми і творчості як передумові мистецтва. 
Опосередкованість християнської парадигми в літературі канонічністю і творчістю можна уявити у 

вигляді трикутника з початковою вершиною руху в точці А. В цій точці міститься канонічна парадигма, 
власне парадигма. Це той матеріал, яким буде послуговуватися автор, матеріал відомий усім як 
християнський. Оскільки автор є завжди творцем, він неодмінно творчо перероблює матеріал на свій лад 
і для своїх цілей. Шлях від точки А до точки Б – це шлях суб’єктивного, творчого заламування первісної 
основи, власне парадигми. Точка В фіксує момент завершеності творчого процесу. Подальший рух від 
точки В до точки С – це шлях авторського сприйняття, витвореного ним самим, тобто шлях рефлексії. 
Рефлексія не є забаганкою автора, вона є об’єктивною вимогою канонічності власне парадигми. Справа в 
тому, що присутність у літературі християнського матеріалу завжди асоціюється з існуванням його 
оригіналу, що призводить до мисленного порівняння в думках витвореного з оригінальним. Так проявляє 
себе канонічність власне парадигми, а відтак пояснюється і опосередкованість парадигми в літературі. 
Отож, механізм сприйняття відображається відрізком шляху від точки С до точки А. Це напрямок до 
власне парадигми, до об’єкту порівняння. 

Християнська парадигма містить у собі усталені розстановки змісту і форми, цінностей. Інакше 
відбувається в творчості, в літературі. Тут вона може набувати різні ціннісні окреслення, згідно з метою, 
що переслідується автором. Християнська парадигма тим і приваблює, що сама в собі вона замкнена, в 
той час як у творчості є можливим ціннісне оперування її змістом та формою. 

З наведеного вище неминуче випливає, що мірилом і умовою опосередкованості християнської 
парадигми в літературі, окрім канонічності власне парадигми, є суб’єкт літератури, тобто автор. 

Роль автора в суб’єктивному тлумаченні власне християнської парадигми полягає в тому, що він, по-
перше, виключно завжди видозмінює її, переосмислює. 

По-друге, автор видозмінює її різною мірою. В одному випадку, не дивлячись на зміну змісту та/або 
форми,   залишається канонічна ідея. В іншому випадку, канонічна ідея може поступатися діаметрально 
протилежній, авторській ідеї. В обох випадках, однак, говоримо про християнську парадигму в 
літературі. 

Так, образ Іуди може отримати канонічне життя в літературі та власне літературне життя. Ці два 
шляхи можна простежити на прикладі конкретних творів, відповідно Лесі Українки "На полі крові" та 
Б. Шоу "Викриття Бланко Поснета". 

У творі Лесі Українки Іуда, згідно з Євангелією, вимальовується не як конче зрадник, а як жертва 
своїх власних оманливих амбіцій, а в самій Євангелії, додамо, ще й як невтілена можливість отримати 
прощення. Це перший згадуваний спосіб. Він є шляхом існування парадигми в творі, який [шлях] 
опосередковується виконанням мети: розтлумачити текст Євангелії для запевнення правильного, 
незкуйовдженого розуміння й донесення його до більшості. 

Коли ж актуальні інші цілі, задачі, які вимагають використання згаданого фрагменту Євангелії з 
неодмінною умовою виривання його з тенет канонічності, то вдаються до іншого шляху: витворюють 
інше розуміння. 

Так, дуже спокусливим є потрактування Іуди як зрадника. Коли ця спокуса не долається, більше того, 
коли це художньо необхідно й вигідно, то вдаються саме до виміру Іуда-зрадник. Так відбувається в 
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згадуваному творі Б. Шоу "Викриття Бланко Поснета", де згадується поцілунок Іуди – як символ зради, 
видання на поталу. 

Таким чином, власне християнська парадигма – це канонічна, автономна, спрямована в сферу 
людського життя система християнства.     

Натомість християнська парадигма в літературі є результатом творчого, в більшості випадків 
суб’єктивного використання канонічної християнської парадигми. 

Християнська парадигма в літературі реалізує себе на усіх рівнях літературно-художньої творчості.  
Вона може бути присутньою на таких обширних літературознавчих площинах як літературно-

художній образ, формально-змістова структура твору, жанрова структура, поетика. 
Однією з найхарактерніших форм літературно-художнього образу в християнській парадигмі в 

літературі є символ. 
Це, вочевидь, пояснюється тим, що сама Біблія постає як книга символів. 
Цікаво, наприклад, що Г.С. Сковорода виокремлював у своїй філософії три рівноправні світи ("Потоп 

зміїний"), одним із яких є світ символів Біблії, який є посередником між людиною та її сферою життя. 
Як правило, символічність образів Біблії є принципом символічності християнської парадигми в 

літературі. Тобто література, за аналогією, немовби переймає тенденцію Святого Письма оперувати 
потаємним смислом буквального, поверхового, образного. 

Тому характерною ознакою взагалі всієї християнської парадигми в літературі є її символічність. Її 
потрібно шукати в усіх проявах парадигми. 

Символічність, відтак, є буттєвою ознакою християнської парадигми в літературі. 
Символічність християнської парадигми є одним із принципів поетики літератури, що послуговується 

парадигмою. Тобто символічність може бути самодостатньою цінністю. Відтак, буває, що єдине, що 
може цікавити в християнській парадигмі, є її символічний потенціал. У такому разі християнська 
парадигма сприймається  лише як носій символічності. За таких умов парадигма постає, насамперед, не 
як християнське, а як символічне: символічне набуває пріоритетного значення. 

Навіщо авторові оголена символічність? 
Така потреба постає, коли необхідно створити атмосферу символічного, потаємного, створити 

символічний початок. Так відбувається в поемі О. Блока "Дванадцать".  "Блок за життя сам не розумів, 
що він написав", – стверджує О. Мень, маючи на увазі славнозвісне "В белом венчике из роз впереди 
Иисус Христос". "Я вам сказав свою думку: це був псевдохристос", – провадить далі О. Мень [1:145]. 

По-друге, коли відповідь не є завершеною, оформленою, ба, навіть існуючою, коли лише поставлені 
запитання, а чіткої відповіді нема або не може бути. Можливі лише напрямки думки, припущення, 
здогадування. Такою є, наприклад, уся творчість А. Чехова. 

По-третє, коли необхідна лише причетність до символічного, щоб новий вкладений зміст міг також, у 
свою чергу, сприйматися символічно. Це відбувається тоді, коли автор суб’єктивно перетворює 
християнську парадигму. 

У повному розумінні християнською парадигмою в літературі, звичайно, можна назвати той момент, 
коли, не відкидаючи самоцінності й пріоритету символічного потенціалу парадигми, самодостатньою є і 
її християнська спрямованість. 

Щодо цього характерним є явище "нової драми", представлене постатями Г. Ібсена, Б. Шоу, 
М. Метерлінка, Г. Гауптмана, Лесі Українки, А. Чехова, Л. Толстого тощо. 

Йдеться про те, що митці "нової драми" намагалися критично осмислити християнське. Справа, 
звісно, не в тому, хто як до нього ставився – добре чи погано, справа в тому, що своїм аналітичним 
підходом до християнського, підходом як самоціллю, вони витворювали християнську парадигму в 
літературі. 

Символічними є твори Г. Ібсена "Будівничий Сольнес", Б. Шоу "Назад до Муфасаїлу" або "Людина та 
Надлюдина", Г. Гауптмана "Затоплений дзвін", М. Метерлінка "Сліпі", проте всі вони спрямовані на 
аналіз християнського. 

Якраз символічне оперування християнською парадигмою почасти й створює поетику "нової драми". 
Християнська парадигма в літературі існує та реалізує себе й на рівні сюжетології. 
Як відомо, сюжет – це подієвий ланцюжок, щоправда, нелогічний. 
На рівні сюжету християнська парадигма в літературі, умовно кажучи, існує вповні. Це пояснюється, 

насамперед, тим, що сюжет, будучи протяжним уривком, серією, множиною, є більш свідомим  у виборі 
автора, свідчить про цілеспрямованість і виваженість вибору матеріалу, говорить про довільне 
використання християнської парадигми, про прагнення до мети. 

Парадигма на рівні сюжету свідчить про активне та аналітичне ставлення до християнського, з 
неодмінною умовою його потрактування у певний спосіб, негативний чи позитивний, а радше – 
ціннісний чи не ціннісний. 
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Тут не є можливим розпадання парадигми надвоє, зняття її через її заперечення для одержання на 
його основі чогось нового, цілком відстороненого від християнського, як це можливо було зробити з 
символічністю образа, де символічність могла бути єдиною метою (див. вище). 

Сюжет утримує автора на критичній позиції стосовно християнського. 
На жанровому рівні християнська парадигма реалізує себе, передусім, у жанрі притчі. Канонічна 

християнська парадигма – це комплекс релігійно-етичних цінностей буття. Притча, на думку 
Ю.Клим’юка, це "твір з моральною постановою, що містить узагальнений життєвий досвід…"[2:28]. Так, 
притча надає максимальні можливості для самореалізації християнської парадигми в літературі, оскільки 
їхні предмети співпадають. Притча або притчевість завжди філософічна. Християнська парадигма також 
наскрізь просякнута філософічністю. 

Отож, адекватним для християнської парадигми в літературі є жанр притчі, осердям якої є 
філософічність, яка резонує з парадигмою.  

Проте найбільш досконалим жанром для християнської парадигми в літературі є міф. 
Міф – універсальний жанровий рівень християнської парадигми в літературі. У міфі йдеться про 

найзагальніші, світоглядні, всеохоплюючі в своєму бажанні пояснити, визначити універсальні основи 
буття. 

Міф – це крайній рівень філософічності, узагальнення у відповідях на запитання. 
Християнська парадигма покликана пояснити підвалини буття, існування.  
Вона є міфологічною за суттю. 
Християнська парадигма є міфологічною у розумінні Шеллінга, який стверджував, що міфологія є 

"первинною історією людства"[3:18]. Cаме тому міф є найбільш адекватним жанром, у якому реалізує 
себе християнська парадигма. А відтак поетика християнської парадигми в літературі – це міфопоетика, 
тобто міфотворення. 

У цьому сенсі, можна стверджувати, що, на ряду з символічністю, міфотворення, здійснюване 
християнською парадигмою в літературі, є складовою поетики явища "нової драми". 
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ДО СУТНОСТІ ТЕРМІНА ПОСТМОДЕРНІСТСЬКИЙ РОМАН 

Стаття є спробою  визначення основних рис постмодерністського роману з погляду сучасної 
літературної теорії та літературознавства. 

У літературі ХХ століття в 50-60-і роки виникає та постає постмодерний роман як художньо-
естетичне явище – практика заперечення авторитетності форм знання, що походять від філософії 
Просвітництва. 

Французькі постструктуралісти (Ж.-Ф. Ліотар, М. Фуко, Ж. Дерріда), які започаткували 
постмодерністську критику, розвинули головні її підходи: генеалогічний спосіб історичного 
філософствування, зосередженість на метафоричних операціях мови, антипозитивістський 
перспективізм, який замінює інтерпретації на факти.   

Відомий американський критик Іхаб Гассан, пропонуючи одну з найчіткіших характеристик 
постмодернізму, називає ряд наступних його ознак [1: 267]:  
1) невизначеність, культ неясностей, помилок, пропусків;  
2) фрагментарність і принцип монтажу;  
3) "деканонізація", боротьба з традиційними ціннісними центрами;  
4) "все відбувається на поверхні", відсутність психологічних і символічних глибин;  
5) "ми залишаємося з грою мови, без Его": мовчання, відмова від мімезису й образотворчого початку;  
6) позитивна іронія, що затверджує плюралістичний всесвіт;  
7) змішання жанрів, високого і низького, стильовий синкретизм;  
8) театральність сучасної культури, робота на публіку, обов'язковий облік аудиторії;  
9) зрощення свідомості з засобами комунікації, здатність пристосовуватися до їхнього відновлення і 

рефлектувати над ними. 
Іхаб Хасан також сформував схему концептів "модернізм – постмодернізм" (Таблиця 1): 

 
Таблиця 1. 

Схема концептів "модернізм – постмодернізм" 

Модуси модернізму Модуси постмодернізму: 
Дистанція Співучасть 
Мета Гра 
Ієрархія Анархія 
Потік Мозаїка 
Інтуїтивізм Прагматизм 
Синтез Реконструкція 
Семантика Риторика 
Центрування Розпорошення 
Писемність Читомість 
Парадигма Синтагма 
Жанр Інтертекст 
Тлумачення Проти інтерпретації 
Селекція Комбінація 
Метафізика Іронія 
Джерела Сліди 
Зумовленість Довільність 
Стрижень Риз ома 
Тип Мутант 
Параноя Шизофренія 
Безсюжетність Розповідність 

 
Трохи історії. Термін "постмодернізм" увів у вжиток відомий англійський історик Арнольд Тойнбі в 

1940 році для позначення тривалого процесу (який, на його погляд, почався ще на рубежі ХІХ-ХХ 
століть) безнадійного зіслизання західної думки в ірраціональність і повний хаос. Чарлз Дженкс визначає 
точний час виникнення постмодернізму. 15 липня 1972 р. у 15 год. 32 хв. наступив кінець століття 
модерну й почалася епоха постмодерну. Саме в цей момент був висаджений у повітря житловий 
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комплекс Pruitt-Igoe у Сент-Луїсі, вершина модерністичної  архітектури. Славнозвісний зразок високої 
технології, модерністичної естетики й функціонального дизайну. Цей проект був занадто безликим і 
гнітючим, настільки відкритим для злочинності й неможливим для патрулювання, що в ньому просто 
неможливо було жити.  

Перші спроби теоретичного осмислення української сучасної літератури в термінах 
"постмодерністичної критики" припадають на початок-середину 90-х років. Виникнення постмодернізму 
в Україні — це поступовий процес, який складається з багатовимірних і неодночасних змін у поглядах і 
діях осіб і груп. Марко Павлишин наводить вказує таку історичну хвилину, яка  символічно позначає 
прихід постмодернізму в Україну — "це січень 1992 року: дата виходу першого київського номера 
журналу "Сучасність", який з 1961 року виходив у Мюнхені і, згодом, у Нью-Йорку – <…> прихід 
сучасності (уже без лапок і з малої літери) після довгого періоду одержимости як минулим, так і 
майбутнім" [2: 222]. 

Журнал "Сучасність" – щомісячний часопис незалежної української думки, який друкує матеріали з 
літератури, науки, мистецтва, суспільного життя. Часопис неодноразово друкував актуальні твори 
новітньої літератури, зокрема: поезії В. Герасим’юка, поезію та прозу Ю. Андруховича, вірші О. Лишеги, 
В. Неборака, прозу О. Ульяненка, Т. Прохаська, літературознавчі праці Ю. Шевельова-Шереха, 
Г. Грабовича, М. Павлишина, М. Рябчука, С. Павличко, В. Моренця, О. Забужко та інших. На сторінках 
"Сучасності" розпочалась дискусія про можливість українського постмодернізму. 

Але цілісної літературознавчої системи, в основі якої лежала б нова постмодерністична парадигма, 
все ще не вироблено. Як пише С.Павличко: " З почуттям свободи прийшло почуття розгубленості, 
скепсису, а також усвідомлення кризи методологічного характеру, яка визначає стан українського 
літературознавства на теперішній день. <…> Крім того українських літераторів не оминула так звана 
"постмодерна" духовна ситуація світової культури, що переживається поки ще досить поверхово, та все 
ж переживається" [3: 483]. Тому бачаться своєчасними дослідження, які б осмислювали основні поняття, 
що ними оперують прибічники сучасного літературознавчого постмодернізму на матеріалі новітньої 
української прози.  

Існує широкий спектр поглядів на постмодернізм, який ілюструє взаємопов'язаність, невіддільну від 
змінності та множинності цього критичного поняття, що стало такою істотною часткою сучасного 
інтелектуального й культурного контексту. З цього погляду проблематично дати єдине визначення 
постмодернізму, цього безперервного процесу, процесу одночасного розпаду й перетворення в межах 
безлічі мистецьких, культурних та інтелектуальних традицій. "Постмодернізм — це щось більше, аніж 
чиясь примха, яка чинить глибокий і довготривалий вплив на академічне й культурне життя" [4: 11]. 

Але, як пише Ю. Андрухович у статі "Повернення літератури?": "І все ж – якось нам треба стосовно 
цього постмодернізму домовитись, інакше забредемо у ще густіші софістичні хащі. Ми не можемо 
дефініювати того, всередині чого перебуваємо. Адже, на мій погляд, постмодернізм є не що інше, як 
певний стан, певна кондиція – передусім у культурі, хоч і не тільки в культурі" [5: 14]. Тому сфокусуємо 
увагу на літературному постмодернізмі та поетиці  постмодерного роману. 

Н.Б. Маньковська у монографії  "Париж со змеями (Введение  в  эстетику постмодернизма)" подає 
аналіз естетики  постмодернізму, визначає загальні характеристики постмодерністської літератури  – 
"металітератури – терміна-протея, що означає необмежені комбінаторні можливості мовної гри. Ці книги 
адресувалися як масовій аудиторії, так і цінителям гри з літературними асоціаціями, сполучаючи 
прийоми інтелектуальної прози з сюжетною розважальністю, радості, що заповнює дефіцит "задоволення 
від читання". Постмодернізм з'єднав розповідь із показом, deja vu з deja lu (уже прочитаним) шляхом 
повернення до наративності (від лат. narrativus – оповідь). Цитатність, інтертекстуальність, властиві 
постмодернізму в цілому, виразилися тут у різноманітних імітаціях, стилізаціях літературних 
попередників, іронічних колажах (від фр. Collage – наклеювання) традиційних прийомів письма. У 
літературу повернувся суб'єкт – герой <...>, він істотно відрізнявся від своїх прообразів у класичній, а 
також модерністській літературі невизначеністю, маргінальністтю (від лат. Margo – край, межа) статусу, 
"іншістю",  етичним плюралізмом (від лат. pluralis — множинний). Теми життєвої енергії й ентропії (від 
грець. entropia — оберт, перетворення), вампіризму й донорства, екзистенціального лабіринту й хаосу, 
авантюрних пригод меншості, прихильної до альтернативного стилю життя, склали канву стилізованих 
біографій і автобіографій. У цій канві стала пріоритетною тема пам'яті, зворотності часу. Фабульність, 
цікавість цих сюжетів, адресованих широкому читачеві, свідчила про нову спробу зближення мистецтва 
й повсякденного життя шляхом створення своєрідної "загальної естетики", яка зближує класику, 
авангард і маскульт, інтелектуалізм і гедонізм на рівні повсякденної свідомості. Водночас еклектичні 
літературні симулякри (від англ. Simulacrum – образ, подібність) нерідко мали подвійне дно, приховуючи 
під кічевою (від англ. kitchen – кухня) обгорткою естетичний енциклопедизм і віртуозність,  розраховані 
на знавця мистецтва" [6: 237]. 

В аналізі естетики  постмодернізму Н. Маньковська класифікує загальні характеристики поетики й 
техніки письма постмодерного твору. Запропоновані постмодерністські поетичні прийоми (цитатність, 
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інтертекстуальність, колаж, іронія, лабіринт та інші) подані на рівні образних систем. Такий 
інформаційний порядок ускладнює  структурне розмежування  техніки письма, але відтворює цілісний 
стан естетики  постмодернізму. 

У монографії "Русский постмодернизм. Очерки исторической поэтики" доктора філологічних наук 
Марка Ліповецького подається цілісна теоретична концепція літературного постмодернізму та принципи 
постмодерністської поетики: 

– інтертекстуальність –  "онтологічна характеристика естетично  пізнаваної реальності", яка 
"формує складний механізм перекладу позатекстової реальності в текст" [7: 13]; 

– гра – "важко знайти теоретика, що не пов'язував би з категорією гри найбільш істотні уявлення 
про постмодерністську поетику. <...> Саме через категорію гри найкраще втілився зв'язок 
постмодерністської літератури з релятивістською філософією <...>. У цих межах сама постмодерністська 
гра, з її нестабільністю, з'являється як єдино універсальна цінність і константа, потенційно здатна стати 
основою парадоксальної цілісності світообразу [7: 17]; 

– діалогізм – "у кінцевому підсумку постмодерністське вирішення проблеми героя виявляється у 
тому, що  риси діалогічного персонажа доведені до тієї межі, де стирається грань між героєм і автором – 
останній, за бахтінською  характеристикою, саме і відрізняється невизначеністю й інтерсуб'єктивністю. 
Іншими словами, образ героя в постмодернізмі створюється за логікою конструювання образа автора-
творця" [ 7: 30]; 

– діалог із хаосом – "у постмодерністській естетиці відбувається відкриття нової філософської 
стратегії, що дає ключ до розуміння секретів саморегуляції хаосу, що спрямовує на пошук гармонії 
усередині, а не поверх хаосу" [7: 32]; 

– метапроза – "узагальнюючи різні підходи до поетики метапрози, можна намітити такі її стійкі 
ознаки: тематизація процесу творчості через мотиви творчості, життєбудівництва, літературного побуту; 
"високий рівень репрезентативності всюди наявного автора-творця, що знаходить свого текстового 
двійника в образі персонажа-письменника (останній виступає  автором саме того твору, який ми зараз 
читаємо); дзеркальність оповідання, що дозволяє постійно співвідносити героя-письменника й автора-
творця, "текст у тексті" і "рамковий текст". Крім того, ці взаємні співвідношення досить часто 
супроводжуються прямими або непрямими коментарями, що трактують взаємопроникнення текстової і 
позатекстової реальностей; "оголення прийому", що переносить акцент із цілісного образу світу, 
створеного текстом, на сам процес конструювання і реконструювання цього ще не завершеного образу. 
Як наслідок цієї характеристики може бути розглянута специфічна активізація читача, поставленого в 
положення співучасника творчої гри (звідси виняткова роль пародій, самопародій, різного виду загадок, 
ребусів, анаграм і т.п.); просторово-тимчасова воля, що виникає в результаті ослаблення міметичних 
мотивацій, у свою чергу пов'язана з посиленням "творчого хронотопу", що здобуває положення, 
рівноправне щодо навколишніх  "реальних" хронотопів [7: 45]. 

Марк Ліповецький, узагальнивши теоретичні здобутки зарубіжних і російських теоретиків 
постмодернізму, запропонував вивчати поетику метароману відповідно до принципів 
інтертекстуальності, гри, діалогізму. Така класифікація оминає ідейно-світоглядний рівень, проте є 
універсальною щодо вивчення поетики й техніки письма, задає структуру постмодерним поетичним 
прийомам.  

Марія Зубрицька в "Антології світової літературно-критичної думки ХХ ст." дає таке визначення: 
"постмодернізм – термін <...> застосовується для опису літератури, малярства, музики, театру, філософії, 
теорії літератури, яким притаманні такі характерні риси, як фрагментарність, іронічність, принцип 
вільного поєднання жанрів та стилів, відсутність самозаглибленості, карнавалізація, принцип творчої 
співгри читача/глядача. <...> Постмодерністичні дискурси змінюють встановлені межі між жанрами, 
художніми формами, теорією та практикою, високим та низьким стилями, а постмодерністичний аналіз 
переплітає марксистську, феміністичну, постструктуральну та постколоніальну моделі" [8: 615]. 

Аналіз підходів до постмодерної поетики заперечує просте трактування постмодернізму як 
найновішого серед багатьох стилів, прийняте в постдисциплінарному академічному світі, він подає 
перспективу постмодернізму через розмаїття підходів. Але безліч теорій, інтерпретацій, визначень, що 
нагромадилися навколо літературного постмодернізму, часом створює враження, що сам постмодернізм 
вигаданий критиками. Найбільш розповсюджений аргумент проти існування постмодернізму як 
художнього феномену зводиться до вказівки на те, що всі прикмети постмодерністської поетики не раз 
зустрічалися й раніше в літературі. Марк Ліповецький не згоден з цим і підкреслює: "постмодернізм 
взагалі <...> – це реально існуючі літературні системи" [7: 7]. 

Тому є ґрунтовним визначення елементів постмодерністської поетики, способів структурної 
організації її цілісності. За Марком Ліповецьким, домінантними елементами постмодерністської поетики, 
які формують естетичну цілісність твору, є: метапроза, інтертекстуальність, гра, діалогізм, діалог із 
хаосом: "постмодернізм йде ще далі, доводячи, що й сама реальність – це усього лише комбінація різних 
мов і мовних ігор, строкате сплетіння інтертекстів". 
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Доцільно додати до цього переліку ще фрагментарність (нонселекцію), іронічність і карнавалізацію, 
які Марія Зубрицька розглядає як характерні риси постмодерністської літератури. Потрібно відмітити 
карнавал та карнавалізацію, які елементам постмодерністської поетики надають дійсну специфіку 
постмодерністської літератури. Марк Ліповецький зазначає: "У постмодернізмі розігрується карнавал 
культурних мов із усіма властивими карнавалові особливостями. І розбіжності постмодерністської гри з 
класичними характеристиками гри – відбивають саме специфіку карнавальної гри. <...> У 
постмодерністському тексті усе піддається пародіюванню, вивертанню навиворіт, зниженню – зокрема й 
самі закони побудови тексту, самі правила гри, що в результаті цієї трансформації втрачають абсолютне 
значення" [7: 20]. 

Саме безперервна, нерозв'язна дискусія щодо точного значення терміна "постмодернізм" і  його 
застосувань у літературі й поетиці  постмодерного роману робить дослідження в цій галузі такими 
цікавими й динамічними. Щоб підтвердити це, наведемо висловлювання Ю. Андруховича з полеміці з 
В. Єшкілєвим щодо перспектив постмодернізму: "<...> треба знати, чим, власне, цей "істинний" 
постмодернізм характерний. А характерний він тим, що:  

− перейнятий майже виключно цитуванням, колажує, монтажує, паразитує на текстах попередників;  
− абсолютизує гру заради гри (за Єшкілєвим, "ситу гру"), виключивши поза дискурс живу автентику 

оповіді (наративу), переживань і настроїв;  
− підриває віру в Призначення Літератури (хто би і що би під цим призначенням не розумів);  
− іронізує з приводу всього на світі, в т.ч. й самої іронії, відкидаючи будь-які етичні системи і 

дидактичні настанови;  
− комбінує параіндивідуальне авторське "я" з уламків інших авторських світів, убиває автора як 

творця власного індивідуального авторського світу;  
− "карнавальною" (бо насправді всього тільки посткарнавальною) маскою відмежовується від будь-

якої відповідальності перед Навколишністю і за Навколишність;  
− тупо експериментує з мовою (-ами);  
− рабськи плазує перед віртуалом, мультимедіальними безоднями й бестіями, прагне 

підпорядкувати мистецтво електронним імперіям та навіки поховати його дух в їхній інтерпавутині;  
− заграє з масовою культурою, демонструючи несмак, вульгарність, "секс, садизм і насильство";  
− руйнує ієрархію, підмінює поняття, позбавляє сенсу, розмиває межі, бере слова в лапки, хаотизує 

й без того хаотичне буття.  
Таким чином, про постмодернізм залишається сказати, що він агностичний, амбівалентний, 

американський, анемічно-немічний, антологічний, "безмежно відкритий глухий кут", безплідний, бі (і 
більше)- сексуальний, варіативний, вторинний, вульґаризаторський, гермафродитичний, 
гетеросемантичний, гомоеротичний, ґвалтовно-претензійний, дискурсивно дефекаційний, еґалітарний, 
ентропійний, "елліністичний", еклектичний, епігономний, євнухоморфний, жартоцентричний, 
закомплексовано-збоченський, зомбінативний, імітативно-плаґіативний, імпотентний, 
інтертекстуальний, інцестуальний, кліповий, колажний, колаптичний, комбінаторно-компілятивний, 
компіляторно-комп’ютерний, конформістський, консумптивний, лоботомічний, манірний, 
маньєристичний, мертвотний, млявий, надлишковий, неонекрофілійний, новоневротичний, нудний, 
онтологічно марґінальний, палімпсестичний, паразитарний, патовий, патологічно пересичений, 
перверзійний, рекреаційний, ремінісцентний, розхристаний, ситий, ситуативний, структуроцитний, 
трансвестичний, уранічний, фейлетонний, фемінізований, феллінізований, фраґментний, фукоїдний, 
фуфлоїдний, хвороботворний, химеризуючий, центонічний, цинічний, часопідсумковий, шаманічний, ще 
раз іронічний, юнґівсько-юнґерівський, яловий" [6: 15].  

Поєднання Ю.І. Андруховичем наукового означення  манери постмодерного письма та простого 
колажування в алфавітному порядку постмодерних рис-термінів дозволяє охопити всі рівні вивчення 
постмодерного роману.  На початку цитати – це ідейно-світоглядний рівень і рівень образних систем; а 
останній абзац – це поетика й техніка письма, продемонстрована поєднанням високого (теоретичного 
визначення) і низького (прогресуючого колажу й нагромадження термінів). 
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Ячменева М.Н. К сущности термина постмодернистский роман. 

В статье делается попытка определить основные черты постмодернистского романа с точки зрения 
современной литературной теории и литературоведения. 

Yachmenyova М.M. To essence of the term the postmodern novel. 

The article is an attempt  to define the basic features of the postmodern novel from the point of view of the 
modern literary theory and literary studies. 
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KABARETTSTÜCK: ДО ІСТОРІЇ ТЕРМІНА 

У статті розглядається історія терміна Kabarettstück, виявляються деякі різновиди поетики 
Kabarettstück. 

ХХ ст. дало світові зразки не лише театру Г. Ібсена, Б. Шоу, Б. Брехта та ін., але й зразки театру, який 
на перший погляд може видатися розважальним, тривіальним, далеким від мистецтва. Такі митці, як: 
Франк Ведекінд, Макс Райнгардт, Крістіан Моргенштерн, Рода Рода, Карл Валентін, Йоахім Рінгельнац, 
Карл Фракас, Фріц Грюнбаум, Курт Тухольський, Еріх Кестнер, Вольфганг Меренг та багато-багато 
інших, створили зразки оригінальної і своєрідної драматургії, яка увійшла в історію світової драми під 
назвою Kabarettstück. Так чи інакше, але своєрідність поетики Kabarettstück пов’язана зі специфікою 
театрального мистецтва, якому вона слугує, тобто з кабаре. 

Явище кабаре в німецькій літературі порівняно юне, але водночас неоднозначне, складне та 
багатогранне, як, мабуть, жодне інше. Історія кабаре в Німеччині налічує лише біля ста років, але за цей 
порівняно короткий відрізок часу воно перебувало у неперервному процесі змін. Від дня заснування і по 
сьогоднішній день однією з визначальних рис кабаре є його прагнення пристосуватися до вимог публіки, 
не відставати від шаленого ритму життя, змінюючи тематику своїх творів, надаючи перевагу то одному, 
то іншому жанру мистецтва, не зациклюючись лише на одній літературі. Кабаре має багато рис, які 
роблять його схожим як на суто розважальне вар’єте, так і на традиційний театр.  

Існує декілька дефініцій кабаре. Ось одне з них: "Кабаре – це позначення для невеликої за розмірами 
сцени і розважального театру, який на ній ставиться; як правило, це є низка скетчів, пісень, пародій і т. 
п., які поєднані виступами конферансьє та в яких в літературній або критично-сатиричній формі 
відображається суспільнo-політичне життя" [1]. Oдин з перших німецьких кабаретистів, Фрідріх 
Голендер, (Friedrich Hollaender) дав своє визначення, за яким кабаре – це "веселе дитя якоїсь одинадцятої 
музи, яка зачала його у фривольних любовних зв’язках з театром, вар’єте та політичною музою" ("das 
fröhliche Kind einer elften Muse, die es in losen Liebschaften mit dem Theater, dem Variete, der politischen 
Muse gezeugt") [2]. 

У німецьку мову поняття Kabarett було запозичене з французької мови. Спочатку "cabaret" у 
французькій мові називали блюдо із тарілками, які розташовувались у формі опахала та містили 
найрізноманітніші салати або солодощі, в центрі з особливою тарілкою, в якій був соус, що міг 
додаватися до всіх салатів або солодощів на блюді і, так би мовити, поєднував їх [4]. Це позначення для 
барвистого розмаїття кулінарних ласощів під кінець ХІХ ст. було перенесене також і на мистецькі 
вистави, де поєднувалися акробатичні номери, театр тіней, шансон та невеликі сценки, скетчі, об’єднані 
дотепними виступами конферансьє. 

Про неоднозначність явища кабаре в німецькій літературі свідчить і той факт, що німці, запозичивши 
як і всі інші європейські мови поняття кабаре з французької мови, зберегли як французьке написання 
"Cabaret" [kaba′re:], так і ввели паралельну форму написання "Kabarett" [kaba′ret, kaba′re: або ′kabaret], яка 
швидко стає популярнішою за французький еквівалент. Запроваджуючи свою форму написання та 
вимови поняття "кабаре" німецькі митці прагнули заявити про створення нового кабаре, що буде 
відрізнятися більш вишуканими літературними текстами та гострою критикою тогочасного суспільно-
політичного життя від французького кабаре, яке до 1900 року майже повністю перетворилося на 
розважальний заклад, спрямований виключно на комерційний прибуток. І тут слід одразу ж зазначити, 
що нас цікавить насамперед літературне та політичне кабаре, з яким якраз і пов’язане явище 
Kabarettstück. Серед величезної кількості суто розважальних кабаре вони складають досить малу 
частину. 

Перше літературне, мистецьке кабаре відкриває 18 листопада 1881 року на Монмарт в Парижі 
Рудольф Саліс (Rudolphe Salis), талановитий французький маляр. Це було перше кабаре суто для митців 
"Чорний кіт" ("Chat noir" cabaret artistique). У Німеччині про створення свого власного кабаре за 
французьким зразком почали говорити вже в 90-х рр. ХІХ ст. Німецькі митці, які відвідували досить 
часто Париж, напр., Франк Ведекінд, захоплюються кращими зразками французького літературного 
кабаре. Отто Юліус Бірбаум (Otto Julius Bierbaum) (1865-1910) в романі "Stilpe" (1897 р.) вперше 
викладає ідеї створення німецького літературного кабаре. Еріх Людвіг барон фон Вольцоген (Erich 
Ludwig Freiherr von Wolzogen) (1855-1934) отримує 7000 рейхсмарок від Об’єднання підтримки 
мистецтва (Verein zur Förderung der Kunst), орендує в Берліні театр Sezessionsbühne на Alexanderstraße, 40 
і відкриває 18 січня 1901 року перше німецьке, поки-що, Cabaret під назвою "Барвистий театр" ("Buntes 
Theater" або "Bunte Bühne"). З самого початку в "Überbrettl" відмовилися від злободенної політичної 
сатири, що було невід’ємною складовою кращих французьких кабаре (напр. "Mirmilton" Арістуда Бруант 
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(Aristude Bruant). Імперська цензура ніколи не потерпіла б такого в Берліні. Проте "Überbrettl" отримав 
феноменальний успіх у публіки і послугував зразком для величезної кількості Берлінських переважно 
розважальних кабаре. В 1902 році юний режисер Макс Райнгардт створює перше німецьке Kabarett під 
назвою "Schall und Rauch" ("Галас і дим"), до репертуару якого він включає сатиричні твори 
злободенного характеру, які докорінно відрізняють Kabarett від тогочасних французьких та німецьких 
розважальних Cabaret. Далі кабаре виникають у багатьох містах Німеччини та Австрії. Слід особливо 
відзначити такі літературні кабаре, як: "Elf Scharfrichter" у Мюнхені та "Simplicissimus" у Відні. 
Протягом всього ХХ ст. кабаре у різних іпостасях користуватиметься незмінною популярністю у 
публіки. Проте чи не найбільший свій розквіт літературне та політичне кабаре переживає в "золотих" для 
німецького мистецтва 20-тих роках минулого століття.  

Суспільно-політичне життя Європи, а особливо Німеччини та Австрії, у 20-ті роки XX ст. було дуже 
бурхливим та неспокійним. Зникали з політичної карти світу величезні монархії, а разом з ними і 
традиційні устої життя. Зародки демократії в колишній Німецькій та Австро-Угорській імперіях 
наштовхуються на потужний спротив консервативно налаштованих сил. Висока заполітизованість всього 
суспільства спричиняє заангажованість і мистецтва. Особливо юні митці поринають в політичну 
боротьбу. Їх, як і переважну більшість співвітчизників, цікавить перед усім сьогодення, з його 
проблемами і фобіями, пережитками старого і паростками нового. Вони прагнуть повною мірою 
скористатися здобутою свободою слова і думки. І практично жодне явище тогочасного політичного або 
суспільного життя Німеччини чи Австрії не залишилося поза увагою політичного і літературного кабаре 
20-тих років. Певна проблема, яка турбувала широкі маси громадян, перебувала в епіцентрі загальної 
уваги, критикувалася та висміювалася протягом цілого вечора. Від початку і до кінця через всю програму 
лейтмотивом проходила певна ідея, тема, яка ставала об’єктом критики як в піснях шансон, так і в 
невеликих п’єсах та у виступах конферансьє. Саме тому програму виступу в кабаре протягом одного 
вечора можна вважати одним цілим, одним Kabarettstück. Саме Kabarettstück отримав у цей час, коли ще 
не було телебачення і лише розвивалася мережа радіопередавачів, значну перевагу над іншими жанрами 
як в швидкості реагування на актуальні події в суспільно-політичному житті, так і в масовості своїх 
глядачів. Однією з основних рис Kabarettstück стане його спрямованість на актуальні проблеми, явища 
суспільно-політичного життя. Твори численних поетів та драматургів пропонувались на сцені кабаре 
задовго до їх публікації. Багато митців в цей час прагнули оживити мистецтво, зробити його знову 
цікавим для публіки. І на сцені кабаре вони знаходили прекрасну можливість для реалізації своїх ідей. 

Характерною рисою Kabarettstück є також його неоднорідність, розмаїття художніх форм та засобів, 
які використовувались під час вистави в кабаре, де протягом одного вечора можна було почути спів 
шансонів та гру на піаніно, побачити сольні виступи талановитих кабаретистів і невеликі за обсягом, 
часто лише одноактні, п’єси, а також добре посміятися над дотепними виступами конферансьє. Саме 
конферансьє відігравав визначальну роль у поєднанні всього розмаїття жанрів та форм в одну вечірню 
програму, в один Kabarettstück. Талановиті кабаретисти писали окремі шансони, скетчі, невеликі за 
обсягом п’єси, а не менш талановиті конферансьє у своїх виступах давали глядачеві додаткову 
інформацію до окремих творів, яка ще більш роз’яснювала задум автора, пов’язувала його твір з 
безпосереднім сьогоденням. Часто в Kabarettstück виконувались покладені на музику вірші або ж певні 
уривки з драматичних творів іменитих сучасників, які теж стосувалися обраної теми виступу. Таким 
чином використання в Kabarettstück шансонів, п’єс, виступів конферансьє, а також музичних творів та 
танцювального мистецтва дозволяло протягом однієї вистави досить повно висвітлити те чи інше явище. 
Адже в кабаре не намагалися створити якусь органічну наскрізну дію, а за допомогою монтажу окремих 
сцен та шансонів пропонували глядачу реальне життя в його фрагментах, як його могли бачити самі 
глядачі, що вказує на певну спорідненість мистецьких засобів Kabarettstück та кіно. Сучасний німецький 
літературознавець Йохен Фогт (Jochen Vogt) справедливо стверджує, що в традиційній драмі є лише 
пряма мова дійових осіб, а розповідач відсутній. Без спеціальних сценічних та драматичних мистецьких 
засобів не можливо таким чином зобразити у "спресованому" вигляді значний період часу, 
перестрибувати з одного місця події на інше, розповісти передісторію чи познайомити глядача з думками 
і почуттями третьої особи [9]. В Kabarettstück виступи конферансьє та розкриття певних аспектів 
тематики вечірньої програми кабаре у піснях шансон та віршах створюють просто ідеальні умови для 
подолання вище згаданих труднощів. У своєму виступі конферансьє міг розказати передісторію, навести 
додаткові приклади до проблематики Kabarettstück. Саме ця ідея знайшла своє відображення в епічному 
театрі Брехта, який протиставляє органічній, наскрізній дії та сценам, що слідують одна за одною монтаж 
самостійних сцен. Брехт стверджує: "Нафта чинить опір п’ятиактній побудові, катастрофи нинішнього 
дня відбуваються не прямолінійно, а в формі кризових циклів, "герої" змінюються від фази до фази, їх 
можна поміняти місцями [...] доля перестає бути єдиною силою, тепер, скоріше, можна спостерігати 
силові поля з протилежно спрямованими потоками струму". Бурхливе життя 20-тих років ХХ ст., 
особливо в часи Великої економічної кризи важко, практично не можливо було зобразити в класичній 
цілісній формі, де вказуються причини і наслідки, а дія протікає прямолінійно. Kabarettstück не ставить за 
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мету пояснити те чи інше явище та вказати на шляхи розв’язання тієї чи іншої проблеми. Kabarettstück 
просто показує окремі типові риси даного явища, критикує окремі його сторони, сміється над його 
недолугістю. Глядач стає простим спостерігачем. А наявність конферансьє сприяє тому, щоб низка 
шансонів, скетчів та коротких за обсягом п’єс не видавалася глядачеві безцільним набором 
різноманітних пісеньок та п’єсок. У своїх виступах він не лише намагається дещо розважити, відволікти 
публіку гумористичними дотепами, а й оголошуючи слідуючий номер програми, пов’язує його як з 
попереднім так і з темою всього Kabarettstück. У п’єсах Брехта шансон з Kabarettstück отримує форму 
зонгів. Очевидною є подібність шансону та зонгу. Нерідко герої Брехта перед тим, як заспівати зонг, 
оголошують його. Існує іще велика кількість подібних рис в Kabarettstück та епічному театрі Брехта. Це 
дозволяє припускати, що саме знайомство Брехта з художніми прийомами та принципами Kabarettstück 
та його досвід виступів в кабаре у юності сприяли виникненню ідеї епічного театру. Безумовно епічний 
театр Брехта та Kabarettstück є в дечому спорідненими, але різними, оригінальними явищами в літературі 
ХХ ст. Явище Kabarettstück має багато цікавих, оригінальних рис, які мають бути детально 
дослідженими.  
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В статье рассматривается история термина Kabarettstück, представляются некоторые 
разновидности поетики Kabarettstück. 

Lipisivitsky M.L. Kabarettstück: to the history of the term.  

The history of term "Kabarettűck" is under investigation in the article. Various aspects of poetics "Kabarettűck" 
are presented as well. 

 



 

© Закалюжний Л.В., 2005 
215 

УДК 82-29 
Л.В. Закалюжний, 

студент 5 курсу історичного факультету 
(Житомирський державний університет ) 

ЖАНР ІСТОРИЧНОЇ ДРАМИ-ХРОНІКИ ТА ЙОГО ЗМІСТОВЕ НАПОВНЕННЯ 

У статті розглядається термін "історична драма-хроніка" у зв’язку з його змістовими ознаками. На 
прикладах п’єс Шекспіра автор розкриває особливості історичної хроніки як жанру епічної драми. 
Історичні хроніки – загальноприйнятий термін для позначення п’єс на сюжети з вітчизняної історії 

В. Шекспіра, його старших сучасників, так званих університетських умів, Дж. Піля, Р. Гріна, К. Марло, 
або наступників – Г. Четла, Д. Форда, Т. Деккера й ряду анонімних історичних драм "єлизаветинського" 
театру. Проте лише творчість Шекспіра пов’язують із зародженням і становленням жанру, адже решта 
п’єс тяжіє або до трагедій, як, наприклад, "Едуард ІІ" К.Марло, або до середньовічних мораліте чи 
тривалих п’єс-хронік із репертуару перших професійних акторських труп, що поєднували біблійні 
оповіді та епізоди із власне англійської історії [1: 82]. І якщо останні зверталися до минулого в пошуках 
дидактичного матеріалу, то містеріям, дія яких охоплювала всю біблійну історію людства, англійська 
історична драматургія завдячує розширенням меж часопростору, порушенням відомих класичних 
єдностей [2: 15]. До інших її джерел слід віднести англійські хроніки, переклади античних істориків, 
тогочасну політичну публіцистику тощо. 

Поруч із терміном "історичні хроніки" застосовуються близькі та співвідносні поняття: "історичні 
п’єси" ("history plays", "historical plаys"), "п’єси-хроніки" ("сhronicle plays"), зрештою "історії" 
("histories"), під яким у першому фоліо Шекспіра 1623 року були об’єднані драми на сюжети з дійсного 
минулого Англії [3: 104]. У ряді досліджень вони співіснують ыз терміном "драматична хроніка", що 
більш глибоко відображає жанрову своєрідність історичної драматургії і пов’язаний із еволюцією епічної 
драми у ХХ столітті. 

Адже саме поняття "історичні хроніки" є недосконалим. Зрозуміло, що в їх основі лежать історичні 
(дійсні, "документальні") події, а "хронікальність" означає як виклад цих подій у часовій послідовності, 
так і те, що "організуючою силою сюжету є сама хода часу, якій підвладні дія та долі героїв" [4: 487]. 
Але, поза цим, під таке визначення підпадає будь-який твір, у якому послідовно розгортається історія 
суспільно значущих подій за певний відтинок часу. Тому як узагальнене поняття для створених на основі 
історичних джерел драматичних творів, що постали на межі епосу та драми, можна запропонувати 
термін "історична драматична хроніка" або "історична драма-хроніка". 

У сучасному літературознавстві накреслилося кілька підходів до визначення жанрових особливостей 
історичних драматичних хронік. Частина дослідників схильна до думки, що визначальною у хроніках є 
обумовленість дії історичною та політичною проблематикою [5: 5], національно-історичною тематикою і 
монархічною тенденцією [6: 177], інші беруть за основу сам підхід драматурга до матеріалу. 

Так, Ю. Шведов до жанру драматичних хронік відносить п’єси на сюжети з вітчизняної історії, у яких 
автор, не змінюючи порівняно з джерелами долі головних історичних осіб, намагається засобами 
драматургії відтворити й пояснити достовірні події історії [7: 10]. Він не володіє такою свободою в 
переосмисленні історичних фактів, як, наприклад, у трагедіях, але за ним залишається право і на вибір 
теми, і на художній домисел, і на перегрупування подій, і на самостійне психологічне трактування 
вчинків героїв. 

На думку Д. Наливайка, визначальними рисами історичних хронік є, насамперед, їх насиченість 
політичною проблематикою, чітко окреслений "державно-історичний" сюжет і, по-друге, обмеженість 
автора у поводженні з фактами, які не допускають значних відхилень від реальних історичних подій 
[8: 506]. Але твердження про їх виразне тяжіння до трагедійного звучання не витримує критики під 
натиском славнозвісного "фальстафівського фону" двох частин шекспірівського "Генріха ІV". На 
близькість частини драматичних хронік В. Шекспіра ("Річард ІІ", "Річард ІІІ") до трагедії, а частини 
("Генріх IV", "Генріх V") – до комедії вказує і О. Анікст [9: 109-110]. Тому такий критерій при 
жанровому визначенні "хронік" домінантою бути не може. 

Перелічені вище підходи не враховують специфічних жанрових ознак історичної хроніки, обмежують 
розуміння її епікодраматичної природи, адже, за словами Д. Затонського, "в основі своїй вона епічна, 
споріднена з оповіддю, і тому несумісна з класичними "єдностями". Її стихія – протяжність у просторі й 
часі, не "вертикальність", а "горизонтальність" структури, позбавленої і справжньої кульмінації, і 
справжньої розв’язки" [10: 34]. 

Шекспір, створивши епічний за задумом і втіленням цикл із десяти історичних хронік, пронизаних 
ідейною єдністю, сформулював у прологах до дій однієї з п’єс циклу – "Генріха V" своєрідну естетичну 
програму митця, який використав епічні можливості історичних хронік для відтворення 
найдраматичніших моментів англійської історії. Художня умовність має стимулювати уяву глядача: 
"Умовність гри уява хай розвіє" [11], спонукати його до співтворчості: "Тепер волію, щоб ваша думка 
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докінчила дію". Адже глядача шекспірівських "хронік" цікавила не стільки розв’язка, бо він її знав, не 
стільки сам розвиток дії, скільки його авторська інтерпретація, можливість ще раз, услід за автором 
"пережити" історію як емоційно, так і інтелектуально, усвідомити взаємозв’язок минулого і сучасного, 
побачити перспективи прийдешнього: "Здивування + цікавість + співчуття – така, швидше за все, 
формула катарсису в епічній драматургії" [12: 132]. 

Сама дія у Шекспіра вільно переміщується у просторі й часі:  "Перенесіть і час, і місце дії; Хай те, 
що відбувалося роками, займе годину". Так, у другій частині "Генріха IV" В. Шекспіра відтворено події 
десятиліття (липень 1403 – квітень 1413 рр.) англійської історії, сценічний же час дорівнює дев’яти дням, 
у третій частині "Генріха VI" таке співвідношення відповідно складає двадцять років і двадцять шість 
днів [13: 190]. Але чергування сцен допомагає драматургу вирішити проблему часу, досягти ефекту його 
неперервності: "Саме завдяки тому, що місце дії змінюється, і щоразу на сцені з’являється інша група 
персонажів, рух часу набуває у драмах Шекспіра природного характеру" [9: 86].Така композиційна 
завершеність окремих епізодів, картин, сягає корінням середньовічних містерій, які складалися із ряду 
сцен, іноді надзвичайно віддалених одна від одної за часом і місцем. Вона призводить і до появи великої 
кількості героїв – у більшості шекспірівських "хронік" понад сорок дійових осіб – які породжують 
додаткові колізії, супровідні щодо основного конфлікту. Сюжет характеризується "відкритістю", дійові 
особи переходять з однієї п’єси в іншу в межах драматичного циклу, який і сам сприймається як щось 
цілісне, що дає підстави говорити про своєрідну "драматичну епопею" В. Шекспіра. 

Поява Прологу як посередника між глядачем і сценою, що виконує своєрідну функцію оповідача про 
події, безпосередньо не вміщені в рамки дії, ще одне свідчення на користь епізації історичних 
драматичних хронік. Епічний елемент активно втручається й у сам текст драми. Так, у "Річарді ІІІ" 
Тірелл переповідає глядачам розповідь двох убивць про скоєний ними злочин, про смерть Фальстафа ми 
дізнаємося з розповіді хазяйки корчми Спритлі ("Генріх V"). У цьому і відмінність від містерій, які 
зображували всі події безпосередньо на сцені. 

Художні пошуки Шекспіра приводять до поєднання життєподібних і умовних форм відтворення 
історії, введення елементів домислу (відхилення від точних фактів історичної дійсності) та вимислу 
(введення у твір окремих подій, персонажів, яких не існувало насправді). Так, автор замовчує факт 
прийняття Великої хартії вольностей у "Королі Джоні", переносить чесноти Жанни д’Арк на Толбота 
("Генріх VI"), значно збільшує вік короля і навпаки "омолоджує" Готспера у "Генріху IV", вільно 
переміщує й перегруповує події та персонажів, як того вимагає задум, епікодраматична форма "хроніки", 
логіка розвитку дії та образів. Історична правда перетворюється в художню: "І все ж можливо Життя за 
грою уявить правдиво". Автор історичних драматичних хронік прагне висловити найважливіше для 
свого часу, веде діалог із сучасником про сучасність на матеріалі минулого, відтворює об’єктивні закони, 
рух історії в художній формі. 

На основі цього можна виділити ряд характерних ознак історичної хроніки: 
• епічний сюжет, заснований на реальних історичних подіях, добре відомих глядачам, який, 

проте, набуває нових рис під впливом обраного автором співвідношення документа, художнього домислу 
та вимислу, що призводить до інтерпретації історичного факту (зображення авантюрного й войовничого 
Генріха V "ідеальним правителем" у шекспірівській "хроніці"), його трансформації (незначний за 
масштабами як свого правління, так і злодіянь, Річард ІІІ перетворюється у Шекспіра на кривавого 
монстра, втілення найгірших рис макіавелліста) і навіть до деформації історичного факту (значно 
занижений, спотворений образ Жанни д’Арк у першій частині "Генріха VI"); 

• в їх основі лежить розповідь не про долю окремої людини, а про долю держави чи навіть 
людства, відбито загальні тенденції історичного процесу, зображено події, що змінили хід історії 
(історичну й сюжетну основу восьми драматичних хронік Шекспіра становить Війна Білої і Червоної 
троянд); 

• конфлікт протікає не між окремими історичними особами, а між групами, що представляють 
певні політичні партії, стани, держави, світогляди, ідеології ( Ланкастери та Йорки, англійці та 
французи, протестанти й католики);  

• історичні події проектуються на сьогодення для вирішення актуальних, сучасних авторові 
проблем, для відтворення на сцені загальних тенденцій в історії. Драматург спонукає  глядача до 
співпереживання та осмислення. 

Епічність задуму вимагає нових шляхів розширення творчих можливостей драми, її "екстенсивної" 
побудови, що полягає у руйнації просторової та часової замкненості, свідомому порушенні класичної 
єдності дії, місця, часу. Роль дії послаблюється, оповідного компоненту посилюється. Події стрімко 
переміщуються в часі й у просторі; час драматичний, порівняно з історичним часом, надзвичайно 
стиснений, ущільнений. Багатофабульність, паралельні лінії дії вимагають композиційної завершеності 
кожної частини твору, своєрідного "нанизування" епізоду на епізод. 
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Естетичні засади історичних драматичних хронік були переосмислені у ХХ столітті Б.Брехтом. Тому, 
зазвичай, "хроніки" і поділяють на два типи: шекспірівський і брехтівський, кожен із яких відзначається 
рядом специфічних ознак. 

Хроніки шекспірівського типу: 
• розповідають про вершителів історії; 
• історична подія постає як легендарна; 
• історія постає у формах власне історії; 
• перевага надається з’ясуванню загальнолюдських, вічних моральних цінностей; 
• вимагають співпереживання глядача. 
Хроніки брехтівського типу: 
• розповідають про маленьких людей; 
• історична подія заземлена, побутово знижена; 
• історія сприймається як притча, парабола; 
• з’ясовуються закономірності виникнення та існування певних типів подій і явищ; 
• глядач набуває історичного досвіду, займає позицію спостерігача [14: 158]. 
Генетично спорідненою з історичною драматичною хронікою Шекспіра є драматична хроніка-

алегорія ("Кар’єра Артуро Уї, якої могло і не бути", "Матінка Кураж та її діти" Б.Брехта та ін.). 
Таким чином, "історична хроніка" – традиційний термін, що вживається переважно у 

шекспірознавстві і співіснує з більш широким, узагальнюючим поняттям "драматична хроніка". 
Історична драма-хроніка – це жанр епічної драми, що постав у ренесансній Англії на грунті загостреного 
інтересу до рідної історії й характеризується поєднанням рис епосу та драми, своєрідною побудовою, 
авторською інтерпретацією та актуалізацією минулого.  
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Закалюжный Л. В. Жанр исторической драмы-хроники и его содержательное наполнение. 

В статье рассматривается термин "историческая драма-хроника" в связи с его содержательным 
наполнением. На примерах пьес Шекспира автор раскрывает особенности исторической хроники как 

жанра эпической драмы. 

Zakalyuzhnyy L.V. The genre of historical chronicle drama and its content. 

The article highlights the term "historical chronicle drama" in relation to its meaning. On the material of 
Shakespeare’s plays the author reveals the peculiarities of historical chronicle as epic drama genre. 
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НАУКОВЕ ЖИТТЯ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА 

 

НАУКОВИЙ ФОРУМ ПСИХОЛОГІВ 
 

22-23 квітня 2005 року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка проходила 
міжнародна конференція "Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків". 
Співорганізаторами конференції стали Державний фонд фундаментальних досліджень МОН України, 
лабораторія психології творчості Інституту психології ім. Г.С. Костюка, кафедра психології НПУ імені 
М.П. Драгоманова, кафедра педагогіки і психології ЖОІППО. 

На участь у конференції зголосилися 217 учених із України, Росії, Білорусі, Польщі, серед них – 10 
докторів наук, 64 кандидати наук, 48 аспірантів. 

Вів пленарне засідання дійсний член АПН України, доктор психологічних наук, професор Валентин 
Олексійович Моляко. Його доповідь про творчий потенціал особистості, в якій порушувалися 
методологічні проблеми психології творчості, була ґрунтовною і насиченою продуктивними ідеями. 

Член-кореспондент АПН України В.О. Татенко детально зупинився на розвитку суб’єктного підходу 
в психології. Професор Г.В. Ложкін говорив про зв’язок особистісного росту і рівня життя. У доповіді 
професора А.Б. Коваленко аналізувалася проблема творчого потенціалу старшокласників та студентів. 

Значний інтерес в учасників конференції викликали доповіді старших наукових співробітників 
В.О. Васютинського, П.П. Горностая (м. Київ), доцентів С.О. Ставицької (м. Київ), В.І. Ковальова 
(м. Чернівці), О.П. Колісника (м. Луцьк), Б.О. Якимчука (м. Умань). 

Викладачі кафедри соціальної та практичної психології у своїх виступах звітувалися про роботу 
кафедри за 4 роки. Зібрати таку представницьку конференцію стало можливим завдяки перемозі 
наукового проекту кафедри в конкурсі, який проводив Державний фонд фундаментальних досліджень 
МОН України. Проект очолив академік В.О. Моляко. Проведені дослідження дозволили розробити новий 
підхід до проблеми особистісного росту, створити кілька навчальних відеофільмів, опублікувати ряд 
наукових статей. Особливістю нової концепції особистісного росту є те, що в її основу було покладено 
суб’єктно-ціннісний підхід. Виділяється три умови особистісного росту: розвиток здібностей, розвиток 
соціальних стосунків і розвиток рефлексії цих процесів. Творчі здібності розглядаються як особистісно-
ціннісна надбудова над загальними здібностями, яка дозволяє переносити продуктивні стратегії з однієї 
діяльності на іншу і тим самим підвищувати адаптивну активність людини у сучасному мінливому світі. 
Особливістю дослідницької позиції учасників проекту є те, що вони спробували дослідити психологічні 
особливості особистісного росту з позицій розвитку загальних здібностей у різних видах діяльності і 
формування на цій основі творчих здібностей. Виділено вікові відмінності й особливості розвитку 
здібностей в онтогенезі. Так, наприклад, основним завданням під час шкільного навчання дослідники 
вважають не ранню диференціацію і профілізацію здібностей, а навпаки, досягнення успіхів у різних 
діяльностях, на основі чого школярі зможуть зробити свідомий вільний вибір майбутньої професії і 
"профілізуватимуть" свій розвиток у вищих навчальних закладах.  

Під час конференції відбулася ще одна нерядова для нашого закладу подія. Академік В.О. Моляко 
подарував кафедрі соціальної та практичної психології частину власної бібліотеки – 1468 томів, понад 50 
з яких – раритетні психологічні видання початку ХХ століття. До презентації бібліотеки кафедра 
виготовила електронний і бланковий каталоги та екслібрис зі словами із вірша академіка, які можуть 
бути девізом кожного психолога: "Твори себе! Щодня будуй себе".  

 Науковці, які приїхали з різних міст України, належним чином оцінили організаційне та 
інформаційне забезпечення роботи конференції. Особливо всіх порадувало те, що збірник тез доповідей 
та два фахових збірники статей було видано до початку конференції. А деякі моменти, такі, як 
наприклад, завершення засідань гімном соціально-психологічного факультету не тільки були визнані 
ексклюзивними, а й узяті за зразок для наслідування. 

Цінність наукових конференцій визначається ще й характером спілкування її учасників, можливістю 
зав’язати не лише наукові, а й особисті контакти. Цьому сприяли екскурсії до музею космонавтики та 
мінералогічного музею, виставка технічної творчості, підготовлена міським центром науково-технічної 
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творчості. Створити атмосферу доброзичливості, інтелектуально-духовного єднання допомагали 
талановиті студенти соціально-психологічного факультету Петро Грицевич, Андрій Левик, Андрій 
Дем’янчук під керівництвом заслуженого діяча мистецтв України, доцента Володимира Шинкарука. 

Підсумовуючи, зазначимо, що у процесі роботи конференції було окреслено ряд нових важливих 
напрямків у дослідженні можливостей творчості для забезпечення особистісного росту. Але 
найважливішим результатом для учасників проекту Держаного фонду фундаментальних досліджень 
"Творчість як засіб особистісного росту та гармонізації людських стосунків" став підвищений інтерес 
науковців до наших наукових доробків і їх висока оцінка. 

О.Л. Музика, 
завідувач кафедри соціальної та практичної психології 

Житомирського державного університету імені Івана Франка, 
докторант НПУ імені М.П. Драгоманова. 
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ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ 
 

19 квітня 2005 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного 
університету відбувся захист дисертації Москвіної Тетяни Пилипівни "Підготовка майбутніх 
вчителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах 
зони радіологічного контролю", поданого на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 
за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Москвіна Тетяна Пилипівна – асистент кафедри інноваційних технологій освіти і виховання 
Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

Науковий керівник дисертаційного дослідження: кандидат педагогічних наук, доцент 
Сидорчук Нінель Герандівна, Житомирський державний університет імені Івана Франка, доцент 
кафедри педагогіки. 

Офіційні опоненти:  
- Кічук Надія Василівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки 

Ізмаїльського державного гуманітарного університету; 
- Онищук Людмила Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, завідуюча лабораторії педагогічних 

інновацій Інституту педагогіки АПН України; 
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла 

Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України. 
 
Дисертація присвячена проблемі підготовки майбутніх учителів початкових класів до виховання 

гуманних взаємин учнів у лікувально-оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. Проаналізовано 
історичні шляхи розвитку проблем гуманізації навчально-виховного процесу та підготовки вчителя до їх 
реалізації у практичній діяльності, теоретично обґрунтовано структуру й зміст методичної системи 
підготовки майбутніх вчителів початкових класів до виховання гуманних взаємин учнів у лікувально-
оздоровчих закладах зони радіологічного контролю. 

Розроблено та впроваджено методичні рекомендації для різних категорій педагогічних працівників 
щодо виховання гуманних взаємин учнів початкових класів у лікувально-оздоровчих закладах зони 
радіологічного дослідження. Експериментально підтверджено ефективність запропонованої технології. 

 
 
 
19 квітня 2005 року у спеціалізованій вченій раді К 14.053.01 Житомирського державного 

університету відбувся захист дисертації Плотницької Оксани Віталіївни "Формування художньо-
аналітичних умінь майбутніх вчителів музики", поданого на здобуття наукового ступеня кандидата 
педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

Плотницька Оксана Віталіївна – викладач кафедри музики з методикою викладання  Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 

Науковий керівник дисертаційного дослідження: доктор педагогічних наук, професор 
Іванченко Анатолій Васильович, Житомирська філія Відкритого міжнародного університету розвитку 
людини "Україна", завідувач кафедри соціальної роботи. 

Офіційні опоненти:  
- Щоколова Ольга Пилипівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри 

фортепіанного виконавства і художньої культури Національного педагогічного університету імені 
М.П. Драгоманова, м. Київ; 

- Люріна Таніта Іванівна, кандидат педагогічних наук, доцент Національного авіаційного 
університету, м. Київ; 
Провідна установа: Інститут педагогіки та психології професійної освіти АПН України, відділ 

мистецької освіти, м. Київ, Міністерство освіти і науки України. 
 
Дисертація присвячена проблемі формування художньо-аналітичних умінь  майбутніх вчителів 

музики. Розроблено і теоретично обґрунтовано педагогічну технологію формування художньо-
аналітичних умінь майбутніх вчителів музики на основі інтеграції дисциплін художньо-естетичного 
циклу. Матеріали дослідження покладено в основу розробки спецкурсу і виданих до нього методичних 
рекомендацій "Інтеграція дисциплін художньо-естетичного циклу", впровадження якого в навчальний 
процес сприяло апробації організаційних форм і методів художньо-аналітичних умінь 

Розроблені теоретичні положення та одержані експериментальні дані  дають змогу вдосконалювати 
професійну підготовку майбутніх вчителів музики, сприяти підвищенню якості вмінь та знань студентів.  
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21 травня 2005 року у спеціалізованій вченій раді Д.26.453.01 Інституту психології ім. М. Г Костюка 
АПН України  відбувся захист дисертації Хазратової Нігори Вікторівни "Психологія відносин 
держави й держави", поданого на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук за 
спеціальністю 19.00.05 – соціальна психологія, психологія соціальної роботи. 

Хазратова Нігора Вікторівна – декан соціально-психологічного факультету Житомирського 
державного університету імені Івана Франка. 

Науковий консультант  дисертаційного дослідження: доктор психологічних наук, професор, 
член-кореспондент АПН України Татенко Віталій Олександрович, Інститут соціальної та політичної 
психології АПН України, головний науковий співробітник. 

Офіційні опоненти:  
- Третьяченко Вікторія Віталіївна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Луганськ; 
- Коломенський Наум Львович, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

психології Міжрегіональної академії управління персоналом, м. Київ; 
- Карпенко Зіновія Степанівна, доктор психологічних наук, професор, завідувач кафедри 

педагогічної та вікової психології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 
м. Івано-Франківськ. 
 Провідна установа: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра прикладної 
психології, Міністерство освіти і науки України. 

 
Дисертація присвячена проблемі психології відносин особистості й держави. У роботі запропоновано 

і обґрунтовано науково-психологічний підхід до аналізу відносин особистості й держави. 
Виокремлюються чотири основні  психологічні  парадигми цих відносин: суб’єкт-суб’єктна, об’єкт-
суб’єктна, суб’єкт-об’єктна, об’єкт-об’єктна. Вони безпосередньо втілюються у смисловому  обміні  між 
особистістю і державою, який регулюються, з одного боку, образом  держави (результатом соціальної 
перцепції особистістю держави), а з іншого – концептом  особистості (узагальненням тлумаченням 
пересічного громадянина, що є загальноприйнятим на рівні державних інститутів). Образ держави є 
складним багаторівневим утворенням, що може мати місце як в індивідуальній, так і в масовій психіці; 
концепт особистості  міститься в аксіологічному вимірі держави і безпосередньо виявляє себе у 
смисловому контексті ієрархічних, правових, економічних відносин. 

Результати досліджень було використано при розробці навчальних курсів "Політична психологія", 
"Економічна психологія", "Юридична психологія", "Психологія організаційної поведінки", які читалися 
по психологічних спеціальностях у Волинському державному університеті імені Лесі Українки, а також 
курсу "Соціальна психологія", що читається у Житомирському державному університеті імені Івана 
Франка. Матеріали дисертації використовувалися у роботі соціально-психологічної служби ВДУ імені 
Лесі Українки  при розробці психологічних тренінгів, присвячених адаптації  студента до умов 
організаційного середовища вищого закладу освіти.  
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ПРАВИЛА 

для авторів "Вісника Житомирського державного університету імені Івана Франка" 
 

У "Віснику Житомирського державного університету імені Івана Франка" публікуються оригінальні 
(раніше не опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. 
Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 

Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
 Мова рукопису – українська. 
 Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту – ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичним роздруківці. 

2.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 3,5 см з усіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, нижній 
колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

3.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Необхідно використовувати прямі лапки (не парні). При наборі тексту потрібно 
розрізняти символи дефісу та тире (тире відокремлюється з обох боків пропусками та є більшим за 
довжиною від дефісу). Текст повинен бути виконаним стилем Обычный. Використання інших стилів не 
допускається.  

4.  Параметри абзацу: перший рядок – відступ 0,5 см, відступи зліва і справа – 0 мм, інтервал між 
рядками одинарний, інтервал між абзацами – 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною (якщо інше не 
передбачено даними правилами). 

5.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об'єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. 
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

6.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню "Таблиця". 
7.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри – Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 

 
 

(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули – в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

8. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
-  стаття – 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 – орієнтовно до 4½ сторінки тексту, 

включаючи формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  
-  повідомлення – 0,25 др. арк. 
-  рецензія – 0,3 др. арк. 



 

 

-  хроніка – 0,2 др. арк. 
9. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю); 
б) ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
в) вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю); 
г) місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю; 

в) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 
вирівнюванням по центру); 

г) коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру); 

д) текст статті; 
е) список використаної літератури; 
є) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ж) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад: [4], [6: 35], [6; 7; 8], [8: 21; 9: 117]. Список починається 
підзаголовком "Список використаних джерел та літератури" (напівжирний шрифт, вирівнювання по 
центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. – М.: Прогресс, 1979. – 336 с.  
Grimmet G. Percolation. – N.Y.: Springer, 1992. – 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О.М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. – 1988. – № 6. – С. 18-25. 
Olemskoi  A.I.  Fractal in condensed matter physics // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 18. – P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н.Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. – К.: Наукова думка, 1983. – С. 9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. – London: Longman Group, 1965. – Р. 221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р.В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. – Київ, 1997. – 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В.М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов'янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції / Університет мовознавства НАН України. – 
Київ, 1996. – С. 29-31. 

11.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті (курсив). 
Зразки: 

Стеценко О.И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 
языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 

Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 
функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 

синтаксическом и текстовом. 
Stetsenko O.I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 

material of journal articles in the field of mechanical engineering). 
Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 

revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 
 
Матеріали, оформлені з порушенням вказаних вище вимог, прийматися не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються. Публікація статей здійснюється за 
кошти авторів (16 грн. за одну сторінку). 

Редколегія 



 

 

П О С Т А Н О В А 
 

15.01.2003  N 7-05/1 
Про підвищення вимог до фахових видань, 

внесених до переліків ВАК України 
 

Необхідною передумовою  для  внесення  видань   до   переліку наукових фахових  видань  України  є 
їх відповідність вимогам пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 р. N 1-02/3 "Про 
публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх 
апробацію". Однак окремі установи-засновники таких видань не дотримуються  вимог  до складу 
редакційної колегії видань, не організовують належним чином рецензування та відбір статей до друку, не 
надсилають свої наукові видання до бібліотек, перелік яких затверджено постановою президії ВАК 
України від 22.05.1997 р.  N 1Б/5,  тим  самим обмежуючи   можливість   наукової   громадськості  
знайомитися  із результатами дисертаційних досліджень.  У зв'язку з  цим  президія Вищої атестаційної 
комісії України 
 

П О С Т А Н О В Л Я Є: 
 

1. Попередити установи-засновники наукових фахових видань, що у разі відсутності видань у фондах 
визначених ВАК бібліотек вони будуть вилучені з переліку наукових фахових видань України, в яких 
дозволяється друкувати результати дисертаційних досліджень. 

2. Установам-засновникам фахових видань оновити склади редакційних колегій так, щоб більшість у 
них становили фахівці, основним місцем роботи яких є установа-засновник фахового видання. 

3. Редакційним  колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. 
Зобов'язати їх приймати до друку у виданнях, що виходитимуть у 2003 році та у подальші роки, лише 
наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок 
із важливими науковими чи  практичними   завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких 
започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше 
частин загальної   проблеми,   котрим   присвячується   означена  стаття; формулювання цілей статті 
(постановка завдання);  виклад основного матеріалу  дослідження  з повним обґрунтуванням отриманих 
наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному 
напрямку. 

4. Спеціалізованим   ученим  радам  при  прийомі  до  захисту дисертаційних  робіт  зараховувати  
статті,   подані   до   друку, починаючи  з лютого 2003 року,  як фахові лише за умови дотримання вимог 
до них, викладених у п.3 даної постанови. 

5. Встановити обов'язковим подання до ВАК  України  разом  із клопотанням  про  внесення видання 
до переліку фахових також копії свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу у  Державному 
комітеті  інформаційної  політики,  телебачення  та  радіомовлення України. 

6. Зобов'язати установи,  які є засновниками фахових  видань, протягом  2003  року  надсилати  до  
ВАК  України один контрольний примірник видання із супровідним листом.  

7. Експертним радам ВАК України провести до 1 січня 2004 року аналіз  наукового  рівня  публікацій  
у  фахових виданнях і подати президії ВАК України пропозиції щодо внесення відповідних змін  до 
переліку фахових видань. 
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