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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 1 (091) 
Ю. В. Ковтун, 

аспірант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

КЛАСИЧНИЙ І НЕКЛАСИЧНИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ: ПРАКТИКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ 

У статті проаналізовано класичний і некласичний підхід до розуміння феномену традиціоналізму. 
Особлива увага зосереджена на аналізі протиставлення традиція-революція в концепціях класичного 
традиціоналізму Е. Берка, Ж. де Местра, Ф. Савіньї. Натомість некласичний традиціоналізм ХХ ст. 

(Р. Генон, Ю. Евола, М. Еліаде) розглядається як реакція суспільства на руйнування традиційних 
цінностей в ліберальних системах. 

Формування індустріального й постіндустріального суспільства, прискорення темпу життя, 
загострення соціальних, міжетнічних, міждержавних конфліктів супроводжується перманентною 
світоглядно-ціннісною кризою людини, іманентним прагненням якої є необхідність ідентифікувати 
себе з певним етносом, нацією, державою. Це зумовило формування у ХХ ст. в середовищі 
європейської інтелектуальної еліти новітніх зразків філософського традиціоналізму. Традиціоналізм 
формувався паралельно з вивченням архаїчних зразків культурної традицій у межах структуралізму, 
філософської антропології, філософії культури. Якщо традиціоналісти-класики (Е. Берк, Ж. де Местр, 
Ф. Савіньї) ще розраховували на реформування сучасного для них суспільства через "реставрацію" й 
"реконструкцію", то традиціоналісти ХХ ст. (Р. Генон, М. Еліаде, Ю. Евола, Ф. Шуон) виходили з ідеї 
цілковитого розриву з пануючими світоглядними тенденціями й суспільною ідеологією. 

Актуальність дослідження проблеми традиціоналізму визначається тим, що будь-яке 
реформування суспільства, зокрема в політичній й економічній сфері, має відбуватися через 
гармонійне співвідношення між новацією й традицією під час зміни усталених цінностей і моральних 
норм, котрі є основою функціонування суспільства. Традиціоналізм виходить з домінування в 
соціальній картині світу прийомів і методів освоєння і перетворення дійсності, котрі базуються на 
усталених цінностях, здатних консолідувати соціальну спільноту й активізувати її до творчої 
діяльності. У сучасних умовах традиціоналізм можна розглядати як інтегральну доктрину розвитку й 
трансформації соціальної системи, яка за висхідну структуру функціонування розглядає стійкі форми 
соціального буття. Традиціоналізм є альтернативою як консерватизму в розумінні закріплення 
усталених незмінних норм і принципів функціонування будь-якої системи, так і лібералізму, оскільки 
традиціоналізм визнає можливість змін, але на основі традиційних цінностей суспільства. 

Метою дослідження є аналіз класичної і некласичної парадигм у західноєвропейському 
традиціоналізмі ХVІІІ – ХХ ст. 

Світоглядне осмислення функціонування традиції в соціумі втілюється в феномені 
традиціоналізму. У широкому розумінні під традиціоналізмом розуміють виключну орієнтацію на 
традицію, підтримання її авторитету і підкорення цьому авторитету. Згідно з іншим підходом, 
традиціоналізм є свідомим цілеспрямованим ствердженням традиційних норм і переконання в тому, 
що їх цінність зумовлюється традиційною ретрансляцією із сакрального джерела. У вужчому 
розумінні під традиціоналізмом розуміють конкретно-історичні ідеології, котрі виникли в середині 
ХХ ст. у країнах третього світу в якості зворотної реакції на вестернізацію і масований тиск зі 
сторони двох різновекторних соціально-політичних блоків. Такий традиціоналізм невід’ємний від 
національно-визвольних антиколоніальних рухів у країнах Азії і Африки. Одночасно він став третьою 
альтернативою у протистоянні між двома панівними ідеологічними підходами середини ХХ ст. – 
прокомуністичною ідеєю й ідеєю постіндустріального "раю". 

Традиціоналізм є характеристикою специфічних форм свідомості і поведінки людей. Згідно з 
інтерпретацією К. Манхейма, традиціоналізм – це нерефлективна (зазвичай, негативна) масова 
реакція низів на зміни соціуму, іншими словами – це нерефлективний "природний консерватизм", 
протилежний консерватизму як "об’єктивній мисленневій структурі" [1: 593]. Натомість польський 
мислитель Е. Шацький протиставляє примітивний традиціоналізм ідеологічному. З позицій 
ідеологічного традиціоналізму, зауважує дослідник, можна займатися історією, тоді як "примітивний 
традиціоналізм, природно, обмежується міфологією" [2: 382]. Примітивний (первісний) 
традиціоналізм часто асоціюється зі своєрідним стилем мислення, притаманним членам спільнот, 
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котрі отримують у дослідників назву "традиційних", "доіндустріальних", "сільських", "архаїчних", 
"сакральних", "дописьмових". 

Як наголошує Е. Шацький, ідеологічний традиціоналізм відрізняється від примітивного 
декількома позиціями [2: 180-181]. По-перше, ідеологічний традиціоналізм не виключає змін і навіть 
тривалих. По-друге, ідеологічний традиціоналізм виходить з того, що людина нового суспільства 
поставлена перед великою кількістю моральних, політичних соціальних та інших альтернатив, а 
відтак, завдання "пророків минулого" полягає в тому, щоб схилити її до правильного вибору, а не в 
тому, щоб утримати в архаїчному "природному мисленні". По-третє, цей вид традиціоналізму сприяє 
формуванню переконання, що захист "доброго старого часу" має бути швидше захистом загальних 
принципів (таких, наприклад, як ієрархія, авторитет, антиіндивідуалізм, пріоритет звичаю над 
законом), ніж захистом конкретного соціального порядку, котрий існував у певний час і в певному 
місці. По-четверте, ідеологічний традиціоналізм є світським світоглядом. Він часто звертається до 
Бога й релігії, однак лише з метою санкціонування окремих ідей та соціальних установок. 

На думку російського дослідника В. Ачкасова, "в ідеальній формі традиціоналізм може бути 
визначений як автоматичне, нерефлективне, підсвідоме наслідування традиції, котра визнається 
природною, а відтак всезагальною й універсальною. Традиція, швидше, переживається, а не 
усвідомлюється людьми. Процес її народження йде "знизу", стихійно, він розтягнутий у часі, в нього 
втягнуті великі маси людей" [3: 176]. Як неодноразово відмічено дослідниками, такий традиціоналізм 
характерний для масової свідомості. Інший шлях формування традиції нав’язується "зверху", коли 
традиція свідомо відбирається, "конструюється" і навіть насаджується силою тими, хто володіє 
владою або інтелектуальним впливом. 

Свого часу М. Вебер визначав традиціоналізм як установку на повсякденне звичне і віру в нього 
як беззаперечну норму поведінки. Традиціоналізм у розумінні М. Вебера принципово позбавлений 
харизматизму. Подібне потрактування поняття "традиціоналізму" властиве й творчості К. Манхейма, 
який називає традиціоналізм первісною, інтуїтивною, "інстинктивною" формою соціальної орієнтації, 
властивої феодальному суспільству. "Можна, – за словами дослідника, – орієнтуватись на далекі від 
дійсності, трансцендентні буттю фактори і тим не менше прагнути до збереження і постійного 
репродукування існуючого способу життя" [4: 113]. Сучасний консерватизм, на думку К. Манхейма, 
відрізняється від традиціоналізму насамперед тим, що є функцією специфічної історичної і 
соціологічної ситуації. Традиціоналізм – це загальна психологічна позиція, котра втілюється у різних 
індивідів як тенденція орієнтації на минуле й уникнення новацій. Поряд з цим за певних обставин, 
визнає К. Манхейм, традиціоналізм стає фактором становлення нових форм суспільної взаємодії.  

Ідеї про те, що успадкування історичної традиції закладає стабільність у розвиток суспільної 
системи, з’явилися ще в епоху античності. Так, Аристотель віддавав перевагу тим формам правління, 
які пройшли випробування часом. Загалом антична філософія створила певний прецедент для тих 
мислителів, котрі в епоху Французької революції кінця ХVІІІ ст. постали на захист традиційного 
суспільного устрою. Внаслідок цього класичний традиціоналізм зародився в кінці ХVIII ст. у процесі 
ідейних пошуків контрреволюції. Його засновниками були Е. Берк, Ж. де Местр, Л. Бональд, 
Р. де Шатобріан (котрий є одночасно засновником "політичного консерватизму"), згодом 
традиціоналістичну парадигму розробляли Ф. де Оліве, Д. Кортес і низка інших видатних мислителів. 
Праця Е. Берка "Роздуми про французьку революцію" (1790 р.) вважається однією з перших 
філософських праць, у яких викладені основні положення традиціоналізму. Особливість становлення 
класичного традиціоналізму полягає в тому, що після Французької революції (1789 р.) навіть Е. Берк 
та Ж. де Местр, обстоюючи необхідність збереження традиційного суспільного й політичного 
устрою, мало вірили, що ситуація у Франції і в Європі в цілому повернеться у попереднє русло. 

У працях, Е. Берка простежується накладання опозиції Франція – Англія на опозицію Революція – 
Традиція (Традиційний порядок). Англія і Франція були репрезентовані як полюси добра і зла. 
Франції віддавалась роль "джерела хвороби", а Англії – взірця, котрий дає Європі шанс на порятунок. 
"Цікавим є те, що ні Берк, ні де Местр не пов’язували Англійську буржуазну революції і Велику 
французьку революцію [5:  90]. "На це є свої причини, адже прецедент страти короля народом 
потрібно було б вбудовувати у "досконалий" англійський зразок. Для Е. Берка, як і для більшості 
британців, англійська революція – це Славна революція 1688 р. Принциповою для всіх наступних 
побудов Е. Берка є теза, за якою співставлення Славної революції і революції у Франції кінця 
ХVІІІ ст. неправомірне, оскільки перша лише відновила традиційний для Англії порядок, тоді як 
друга зламала традицію. "Всі інші народи заклали основи своєї громадянської свободи більшою 
строгістю звичаїв, системою більш суворої мужньої моралі. Франція ж, вирвавшись з кайданів 
королівської влади, подвоїла дику розбещеність і нагле безвір’я" [6: 105]. Ось чому не можна 
уподібнювати англійський уряд уряду французьких узурпаторів. З цього можна зробити висновок, що 
історична традиція як одна з провідних консервативних цінностей ставилась Е. Берком вище іншої 
цінності – авторитету. Більше того, вона була індикатором легітимності останнього: та династія є 
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королівською, котра може гарантувати суспільству збереження його історичних прав, втілених у 
традиції. 

Продуктивна частина традиціоналістської концепції Е. Берка розвивається у двох аспектах. З 
одного боку, мислитель пропонує опис англійської політичної традиції як своєрідного культурного 
зразка, з іншого – визначає принципи функціонування традиції в політичній сфері. Власне це й дає 
можливість розглядати традицію як базову цінність у вченні Е. Берка. Насамперед, мислитель вказує 
на високий ступінь національної самобутності англійців. Він заперечує тезу про інтелектуальне 
лідерство Франції в Європі, протиставляючи раціоналізму Просвітництва історизм, а 
"універсальності" ідеальних моделей побудови справедливого суспільства, заснованих на засадах 
Розуму, – Розумність життя, яка втілюється у локальних формах і місцевих традиціях. А відтак і не 
дивно, що мислитель надає перевагу конструкції нерукотворних історично складених норм певного 
суспільства, порівняно з писаною конституцією. 

Не менш вагому особливість англійської політичної традиції, за Е. Берком, складає релігійний 
характер політичних норм і інститутів: "Ми знаємо, більше того, ми відчуваємо душею, що релігія – 
основа громадянського суспільства… Ми в Англії настільки в цьому переконані… що дев’яносто 
дев’ять зі ста англійців ні при жодних умовах не схиляються до безбожжя" [6: 362]. Альтернативою 
Суверенітету Розуму за Е. Берком стає авторитет традиції. Істина, винесена за межі мінливої 
реальності і закарбована в біблійних текстах, має захищати суспільство від спекуляцій і небажаних 
змін. Ще однією рисою англійської самобутності є дух свободи, котрий сформувався внаслідок 
функціонування давньої політичної конституції, в якій простежується рівновага трьох елементів: 
монархії, народу й аристократії. "Немає нічого надійнішого, ніж те, що наші звичаї, наша цивілізація 
(…) віками базувались на двох принципах… Я маю на увазі дух благородства і дух релігії. 
Дворянство і духовенство, одне своїми заняттями, інше своїм покровительством підтримували 
вченість навіть у розпал війн і смут…" [6: 154]. Саме аристократії, за Е. Берком, випала роль 
"посередника", який врівноважує крайнощі королівського владолюбства і народного непідкорення. 
Система ідеального стримування, закріплена законодавчо в Біллі про права, слугувала гарантією від 
руйнування монархії і встановлення тиранії. 

Англійський мислитель критикував і піддавав сумніву ідеологію Просвітництва, котра ставши 
ідеологічною основою Великої французької революції, має швидше апріорний характер, адже 
орієнтована на індивідуальний розум й оперує надто спрощеними схемами побудови суспільства. "В 
розпал убивств, різні і конфіскації тут складаються плани найкращого суспільного устрою у 
майбутньому" [6: 143]. Мислитель ставив під сумнів теорію суспільного договору, обґрунтовуючи це 
тезою, що людина ніколи не існувала поза суспільством, а від самого народження була пов’язана з 
іншими людьми і суспільством низкою спільних обов’язків. Сумнівною, на думку Е. Берка, є й теорія 
народного суверенітету. Народ розглядається ним як кількісна спільнота, яку не можна розглядати як 
єдину особистість. Штучною фікцією є також ідея так званої волі більшості, теоретичні уявлення про 
яку спочатку продукують анархію, а згодом й тиранію. На думку Е. Берка, ідеї Просвітництва рано чи 
пізно призведуть до руйнації традиційних відносин між соціальними верствами й індивідами, котрі 
забезпечують стабільність суспільства, і людина постане у стані самотності, відчуваючи нездоланний 
страх перед світом. Фіктивною є й теорія про природну рівність людей. Люди не є рівними, що 
визнається будь-яким суспільством, в якому неминучою є соціальна й політична нерівність. Права 
людини за Е. Берком слід виводити не з уявлень про абстрактну людину, а з реально існуючого 
суспільства і держави. Суспільний порядок, на його думку, складається в результаті повільного 
історичного розвитку, під час якого стверджується стабільність, традиції, звичаї, стереотипи. Усе це є 
найціннішою спадщиною предків, котру потрібно сумлінно зберігати. 

Поряд з цим Е. Берку належить обґрунтування ідеї про включення традиційної спадщини у сферу 
політичного, про співвідношення традиції й змін, про межу авторитету традиції: "Держава, котра не 
має сили нічого змінити, не здатна себе зберегти" [6: 85]. А відтак природною межею традиції постає 
потреба в часткових змінах заради підтримання життєздатності системи. Оптимальним засобом 
збереження традиції, на думку, англійського мислителя, є дія на випередження шляхом адаптації 
суспільної системи до нових викликів. Власне це відрізняє традиціоналізм Е. Берка від ідей 
де Местра, для якого саме поняття "зміни" було неприйнятним. 

Хоча традиціоналізм Е. Берка мав визначний вплив на формування ідей Ж. де Местра, останньому 
віртуозно вдалося поширити англійський традиціоналізм у контекст європейської і французької 
політичних систем. Він зміг вийти за межі концепції, за якою Франція може слугувати лише зразком 
для ненаслідування. "У його працях простежується новаторська теза про те, що існував задовго до 
Французької революції історичний прецедент нешанобливого поводження з традицією, а саме – 
Реформація. На думку де Местра, саме Реформація вперше поставила під сумнів релігійний 
авторитет – як основу традиційного політичного порядку" [5: 94]. А відтак, Франція у 1789 р. стала 
такою само "жертвою" Духу протестантизму, як Англія у 1640 р. 
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Витоки французької традиційної конституції, за Ж. де Местром, багато в чому нагадують ідеї 
Е. Берка щодо функціонування англійського суспільно-політичного устрою: зокрема існування 
старого режиму у Франції забезпечувалося релігійним характером політичних норм і інститутів, 
управлінням країни у відповідності зі звичаями й історичним досвідом, котрий визначає особливий 
образ країни. Справжні конституції за Ж. де Местром, складаються історично з начебто й непомітних 
елементів, котрі утримуються у звичаях і характері народу. Більше того, не існує універсальних 
конституцій. "Конституція, створена для всіх націй, не годиться для жодної: це чиста абстракція, 
схоластичний витвір, виконане для вправ розуму згідно з ідеальною гіпотезою…" [7: 144]. У 
найдавніші часи конституції складались по волі божій, котра вкладалася у вуста людей. У наступні 
часи закони вбирали й розвивали те, що є основою суспільного устрою. Французький мислитель 
переконує, що в попередні часи конституція не була предметом обговорення. Історично конституції 
складались практиками (царями й аристократами), однак жодним чином не теоретиками. 

Від берківської тріади (монархія, народ, аристократія) залишаються монарх і народ, а функції 
"посередника" замість аристократії, на думку Ж. де Местра, мають виконувати духовенство і 
незалежний корпус магістратів. Роздумуючи над невдачами якобінської політики, французький 
мислитель наголошує, що здійснене нею зло стало результатом втрати політикою своєї основи – 
релігійного авторитету влади. "Політика і релігія, – наголошує де Местр, – утворюють єдиний сплав: 
важко відрізнити законодавця від священника; і будь-які політичні заклади втілюються головним 
чином в релігійних заняттях і церемоніях" [7: 143].  Більше того, йому належить ідея, що до появи 
протестантизму християнська релігія "цементувала" політичний устрій європейських держав. 
Ж. де Местр добре усвідомлював, що Французька революція не остання в історії людства, вона вже 
увійшла в історію і здатна претендувати на формування нової альтернативної традиції. Не зважаючи 
на крайній консерватизм поглядів Ж. де Местра, він виявився чи не першим критиком не лише 
філософії Просвітництва, а й усієї раціоналістичної традиції західноєвропейської філософії. Саме 
йому вдалося виокремити найбільш слабке місце просвітницької ідеології – переконання у всесиллі 
розуму, а точніше розумного закону. На думку французького мислителя, закони творить не розум, а 
історія. 

Наступним кроком у становленні ідей традиціоналізму стали дослідження в межах історичної 
школи права, котра виникла в Німеччині на поч. ХІХ ст. Представники історичної школи доводили, 
що немає жодних природних прав людини, а є лише позитивне право з властивими йому законами 
розвитку, які не залежать від розуму. Справжнім буттям, джерелом права є не закон, котрий довільно 
приймається державою, а звичай, в якому виражається дух народу. Саме право є історичною 
спадщиною народу, котру не можна довільно змінювати. Одним з провідних представників 
історичної школи права і,у свою чергу, прихильником концепції традиціоналізму був професор 
Берлінського університету Ф. Савіньї. Він прагнув обґрунтувати помилковість тези, що право 
формулюється законодавцем. "Зміст правової системи може бути розкритий лише шляхом вивчення 
їх історичних коренів і способів трансформації. Право, як і державу, не можна штучно конструювати. 
Право не може творити законодавець, його творить сам народ" [8: 402]. Юридичні норми зовсім не 
залежать від випадку або довільних змін. Право усіх народів складається історично, так само, як мова 
народу, його звичаї й політичний устрій. Як продукт народного духу, право живе в суспільній 
свідомості у формі не стільки відсторонених понять, скільки живого сприйняття юридичних 
інститутів. Власне звідси виходить і розуміння свободи в концепції традиціоналізму. Вільним 
вважається те суспільство, в якому всі його представники максимально обізнані з умовами його 
функціонування, а відтак потенційно можуть виробити стратегію своєї діяльності у процесі реалізації 
наданих суспільством можливостей. 

Традиціоналізм у ХХ ст. розвивався в контексті поглиблення вивчення неєвропейських 
сакральних традицій і зумовив дуже радикальні висновки. Сучасний стан людської цивілізації 
уявлявся традиціоналістам спотвореним, позбавленим сакральної традиційної основи. 
Безкомпромісність щодо сучасного світу – риса традиціоналістів ХХ ст., котра різко відрізняється від 
традиціоналістів минулого століття, котрі багато в чому ще розраховували на успіх своєї ідеології 
через консервативну політику "реставрації" і "реконструкції". Якщо для традиціоналістів-класиків 
була характерна установка на реставрацію, то в ситуації панування модернізму у ХХ ст. 
традиціоналізм (Р. Генон, Ф. Шуон, Ю. Евола, М. Еліаде) міг означати лише цілковитий розрив з 
панівною ідеологічною тенденцією. 

У середині ХХ ст., як це не парадоксально, фактично відбулося повторне обґрунтування двох 
протилежних світоглядних тенденцій у розвитку людської цивілізації. По-перше, мається на увазі, що 
в 1945 р., окрім перемоги антигітлерівської коаліції, вийшла книга філософа-неопозитивіста, ідеолога 
ліберал-демократії англосаксонського типу К. Поппера "Відкрите суспільство і його вороги" [8], 
котра стала в близькому майбутньому "біблією" раціоналізованого прагматичного західного 
суспільства. Слід наголосити, що власне всі "вороги" різновекторні опозиційні сили відкритого 
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суспільства об’єднуються К. Поппером навколо традиціоналістичних проявів у всіх сферах 
суспільного життя у діапазоні від економічного розвитку до світоглядно-релігійних настанов. По-
друге, у 1945 р. відбулося видання книги Р. Генона "Царство кількості і знаки часу", в якій послідовно 
й обґрунтовано дається критика сучасного західного способу життя, його головних виявів і дефініцій 
(демократії, прав людини, вільного ринку, гуманізму, промисловості, психоаналізу, протестантської 
етики та ін.). 

Р. Генон дуже критично ставився до фашизму, котрий він вважав породженням якраз сучасного 
світу. Для фашизму характерна своєрідна демократія, адже вождь формально вибирається волею 
профанного натовпу, а не за правом крові, волею жерців або помазанню на царство. Р. Генон був 
щиро переконаний, що в політичній сфері після розгрому ордену тамплієрів, котрий був останнім 
осередком духовної орієнтації на Заході, нічого гарного відбутися не може. Натомість головною 
ознакою сучасного світу є фальсифікація глибинних засад людської культури. Французький філософ 
виходить з міркування, що на початковій стадії розвитку суспільства всі речі мали для людини 
традиційний характер. А тому "профанна" діяльність індивіда, спрямована на ігнорування або навіть 
свідоме порушення усталених норм, була неможливою в тій сфері людської діяльності, котру ми 
зараз називаємо повсякденністю. Тим більше вона була неможливою у сфері наук, мистецтв і 
ремесла, традиційний характер яких досить довго зберігався навіть у Європі, адже "у всіх традиціях є 
нерухома точка, що всіма одноголосно називається символічним "полюсом" буття, власне навколо неї 
здійснюється обертання світу" [10: 102]. І якщо не брати до уваги часи "класичної" античності, то 
можна, на думку Р. Генона, цілком впевнено констатувати, що "профани" з’являються лише в 
сучасній цивілізації.  

Традиція за Р. Геноном може бути й усною, і писемною. До того у зміст поняття "традиція" 
необхідно включати, хоча й як похідні характеристики, цілу низку інституцій й організацій, принцип 
існування яких перевірений століттями. На підставі цього зміст категорії "традиція" у Р. Генона 
багато в чому співпадає зі змістом поняття "цивілізація". Власне визначення поняття "цивілізації" як 
сукупності технологій, організацій і вірувань, загальних для певної групи людей на протязі 
визначеного часу, французький мислитель критикує саме за відсутність у ньому інтелектуального 
елементу, котрий властивий будь-якій цивілізації, і його жодним чином не можна підвести під 
категорію "технологія". Ототожнення понять "традиція" й "цивілізація" обґрунтованим є лише тоді, 
коли мова йде про Схід, де будь-яка цивілізація розглядається як традиційна за своїм характером. 
Натомість цивілізація Заходу практично втратила будь-який зв'язок з традицією, якщо не зважати на 
сферу релігії, котра є чи не останнім осередком традиційності в західному соціумі. 

Якщо Р. Генон лише говорив про "кризу сучасного світу", то його учень Ю. Евола відкрито 
закликав до "повстання проти сучасного світу", його праці пройняті духом відваги і прагненням 
самопожертви. Згідно з Ю. Еволою існує в сучасному суспільстві два типи людей. Перший тип – 
дріб’язкового міщанина, толерантного конформіста, псевдоінтелектуала або пустого ідеаліста. Цей 
тип може дійти до цілковитого занепаду до рівня "раси природи". Для другого ж типу людини, 
напроти, найбільш стихійні і нелюдські аспекти героїчного досвіду стають засобом перетворення і 
сходження до цільності особистості у трансцендентному зрізі існування. Саме такі люди стають 
належними до "раси духу" [11: 147]. З точки зору одних дослідників Ю. Евола є ідеологом 
італійського фашизму, однак з точки зору інших – його ідеї розвивались лише паралельно до 
італійського фашизму, оскільки і ідеї Ю. Еволи, і фашизм багато в чому базувались на ідеях 
крайнього консерватизму. Ідеал традиційного суспільства Ю. Евола, на відміну від Р. Генона, вбачав 
у арійському язичництві. 

Своєрідне місце в традиціоналізмі посідає М. Еліаде. Його називають найбільш відомим 
традиціоналістом за межами традиціоналістичної парадигми. Розуміння традиції в концепції 
румунського мислителя виходить з феномену функціонування у сфері культури архетипів як 
позачасових носіїв традиції. Будь-яка історична подія, якою б важливою вона не була, не утримується 
в народній пам’яті, згадки про неї зберігаються тією мірою, якою вона наближена до висхідної 
традиційної моделі. Тільки повторення надає подіям реальності, перериває руйнівний характер часу. 
А тому міфічна свідомість розглядається як стан вічного повернення. Тим самим, "рефлексія, котра 
виникає історично, з необхідністю робить несуттєвим усе, що відбувається у свідомому досвіді до її 
виявлення. Адже її історична відсутність у міфі компенсується наявністю рефлексії під час того 
міфічного стану, яким є будь-який свідомий досвід, не підданий метатеоретичному 
спостереженню" [12: 159]. Свідоме повторення дій у межах окремої парадигми, на думку М. Еліаде, 
визначає її онтологічну сутність. Продукти природи або предмети, виготовлені людиною, набувають 
реальності, самобутності лише настільки, наскільки вони причетні до трансцендентальної реальності. 
Дії отримують смисл виключно тоді, коли вони повторюють початкову, "моделюючу" дію [12: 15-16]. 
Власне через повернення до традиційних архетипових зразків культури відбувається послаблення 
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руйнівного впливу часу як руху до незворотного розпаду, хаосу, небуття. Лише посередництвом 
архетипів людина може подолати жах перед історією.  

Засновники традиціоналізму слушно підмітили слабкі сторони ідеології просвітників. Ґрунтовною 
є їх критика апріоризму теоретиків природного права, котрі вважали що всі принципи права можуть 
бути суто логічно виведені з природи людини взагалі. Виправданою є думка перших традиціоналістів 
про залежність права кожного народу від його історичного розвитку, умов життя, особливостей 
виробничих, релігійних, моральних відносин. Подібні ідеї свого часу висловлював Ш. де Монтеск’є, 
однак більш ґрунтовно вони були розвинуті у працях Е. Берка і Ф. Савіньї. Важливим досягненням 
традиціоналізму є обґрунтування тези про межі діяльності законодавця, котрий завжди формулює 
правові норми на основі особливостей конкретної країни і повинен рахуватися з традиціями, 
звичаями, історичною спадщиною. Одночасно саме традиціоналісти висунули ідею об’єктивності 
мінливості й різноманіття правових систем, що стало теоретичним підґрунтям для виникнення 
порівняльного правознавства. Кроком вперед були й спроби знайти закономірності в історії права, 
розглядати його розвиток як об’єктивний процес, незалежний цілком від волі законодавства. 

У цілому, в кін. XVIII – на поч. XIX ст. на основі протистояння з суспільно-політичними ідеями 
Просвітництва в соціально-філософський спадщині Е. Берка, Ж. де Местра, Ф. Савіньї розпочалося 
формування основних принципів концепції традиціоналізму. Провідними серед них можна назвати 
обстоювання засадничої ролі в житті будь-якого суспільства традицій, здобутків національної 
культури, релігійних і духовних цінностей у цілому, і в політичній сфері зокрема. На підставі цього 
чи не найважливішими інститутами стабільного функціонування соціуму вважалися школа, родина і 
церква. Одночасно засадничим принципом традиціоналістського світогляду визнавалася ідея про 
необхідність існування сильної ієрархічної держави, інтереси якої завжди пріоритетніші порівняно з 
інтересами окремої особистості. Натомість традиціоналізм ХХ ст., зокрема традиціоналізм Р. Генона, 
Ю. Еволи, М. Еліаде, постає як реакція суспільства на руйнування традиційних цінностей у 
сучасному світі, а метафізика й релігія потрактовуються ним як найбільш традиційні засади 
суспільного розвитку, структурні елементи яких відзначаються стабільністю й здатністю до 
самовідтворення. Аналіз засад традиціоналізму ХХ ст. (Р. Генон) дозволяє констатувати, що основою 
розвитку будь-якого суспільства постає релігія, саме вона потрактовується як найбільш традиційний 
інститут соціуму, структурні елементи якого позначені стабільністю і здатністю до самовідновлення. 

Загалом традиціоналісти вбачають у людині неповторну унікальну особистість, котра має 
абсолютну цінність для суспільства. Іншими словами, традиціоналізм – це вчення проте, як потрібно 
цінити й поважати особистість, базуючись на усталених історичних уявлення про добро і зло. 
Традиціоналістичний підхід базується на ідеї про те, що особистість здатна до самовдосконалення, 
однак суспільство має створити умови для її гармонійного розвитку. Виходячи з цього 
традиціоналісти слушно акцентують увагу на тому, що суспільний прогрес має базуватися на 
духовно-моральному прогресі. Іншими словами вдосконалення моральних цінностей має передувати 
економічним реформам, готуючи для них ґрунт. Сутнісними рисами традиціоналістичного підходу до 
розвитку суспільних систем є необхідність глибокої релігійності значної частини населення, усталена 
ієрархічна система, котра базується на ранговому принципі, повага до особистості як 
індивідуальності, прагнення до професіоналізму у всьому, загострене відчуття особистої 
відповідальності і самодисципліни, домінування почуттів порівняно з прагматичний 
раціоналізованим сприйняттям світу. 
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Ковтун Ю. В. Классический и неклассический традиционализм: практика интерпретации.  

В статье рассматривается классический и неклассический подход к пониманию феномена 
традиционализма. Особое внимание концентрируется на анализе противоречия традиция-революция 

в концепциях классического традиционализма Э. Берка, Ж. де Местра, Ф. Савиньи. Напротив 
неклассический традиционализм (Р. Генон, Ю. Эвола, М. Элиаде) рассматривается как реакция 

общества на разрушение традиционных ценностей в либеральных системах. 

Kovtun Yu. V. Classical and Non-Classical Traditionalism: Practice and Interpretation.  

In the article classical and non-classical approach to understanding of the traditionalism phenomenon are 
analyzed. Analysis of the tradition-revolution in the classical traditionalism concepts of E. Berk, 

G. de Mester, F. Sovingi is emphasized. Instead non-classical traditionalism (R. Genon, Y. Evola, M. Eliade) 
is shown as a reaction of the society to traditional values ruining in the liberal system. 
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РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

Сучасний рівень розвитку ключових компетенцій майбутніх фахівців багато в чому не відповідає 
вимогам теперішнього часу, ринковій економіці й запитам роботодавців, що обумовлено 

недосконалістю системи підвищення кваліфікації, діяльність якої й повинна бути спрямована на 
ліквідацію цих прогалин у слухачів під час професійної підготовки. 

Сучасні принципи навчання визначають шляхи досягнення поставлених перед майбутнім 
фахівцем цілей, однак знання принципів не гарантує його майстерності, тому що ключ до 
майстерності – це мікроструктура методів, технологія занять. 

Спеціалісту в повсякденній практиці потрібні не стільки методи, скільки прийоми, за допомогою 
яких ці методи будуть здійснюватися. У молодого фахівця на озброєнні два-три десятки прийомів. 
Будь-який початківець уміє провести індивідуальне опитування біля дошки, а от організувати роботу 
дітей у групах або переказ, що дзижчить, – для багатьох уже проблема. Тим часом у досвідченого 
фахівця за роки праці відповідних прийомів накопичується до двохсот. Засвоюючи по 10-15 прийомів 
за рік, молодий педагог затратить не менш 10 років на те, щоб придбати 1 необхідний для уроку 
інструментарій. Реально ж на становлення спеціаліста витрачається в середньому ... 26 років [1: 9]. 
Таким чином, більша частина майбутніх фахівців іде на пенсію, так і не ставши досвідченими. 

Це обумовлено тим, що більша ж частина студентів і слухачів залишають вищу школу й курси 
підвищення кваліфікації, так і не засвоївши повною мірою державних освітніх стандартів і не 
реалізувавши свій потенціал. 

Причина подібного стану речей криється як у відсутності технологічності навчально-виховного 
процесу, так і позиції викладача, у недостатньому розумінні їм власних функцій у реалізації 
технологій. Допомогти майбутньому фахівцеві освоїти нові технології, усвідомити свою позицію й 
свою ключову роль у професійній діяльності – завдання системи підвищення кваліфікації (СПК). 

Курс на гуманізацію, демократизацію освіти вимагає, насамперед, осмислення, розуміння, 
прийняття його кожним викладачем. Переконання політичні й правові, моральні й релігійні, наукові, 
естетичні та інші надають певного відтінку переконанням професійним, серед яких головне – 
розуміння власних функцій, тобто педагогічна позиція. Педагогічна позиція (бачення власного місця) 
майбутнього фахівця визначає характер взаємодії в педагогічному процесі, технологію формування 
цілей, освоєння змісту, оволодіння методом. 

Разом з тим, скільки б методисти не описали методів, скільки б чиновники не затвердили 
стандартів, скільки б учені не сформулювали цілей, все це нітрохи не відіб’ється на результаті (у 
значенні "збільшення" у власній свідомості учня), якщо не пройшло через свідомість викладача, не 
перетворилося на його переконання, його позицію. 

На думку М. Т. Громковой [2: 360], у педагогічному процесі кожний є суб’єкт (носій), частина 
навколишнього світу; він несе його у власній свідомості як погляд на світ, усвідомлюваний через 
власний життєвий досвід, постійно оформлюваний у результаті власної освіти. Педагогічна позиція 
фахівця проявляється як його свідомість (усвідомлення власного життєвого досвіду) через систему 
потреб, систему норм, систему здібностей, їх взаємозв’язки й регуляції.  

Довгі роки освіта ототожнювалась з навчанням, при цьому виховання (керування потребами) і 
розвиток (вирощування здібностей) були перетворені в сервісні процеси. Усунути подібний перекіс 



А. М. Яригін, О. О. Коростельов, Н. В. Деобальд. Розвиток ключових компетенцій майбутніх фахівців 
у контексті системи підвищення кваліфікації 

 
11 

може тільки високий професіоналізм викладача, його педагогічна й методологічна підготовка, яка 
дозволила б викладачу правильно самовизначатися, порівнювати кожну дію із критеріями 
педагогічного процесу, володіти професійними способами діяльності – педагогічними технологіями, 
прищеплюючи учнівській молоді повагу до технологій у професійній діяльності. 

У тому випадку, якщо фахівець визнає функції освітнього початку в рамках своєї професійної 
діяльності, а педагогічний процес – спеціально організованим освітнім процесом, то його 
професійним обов’язком є забезпечення цілісності освіти як єдності процесів виховання, навчання й 
розвитку. Однак на практиці це не всім вдається, не всім трьом складовим надається однакове 
значення. Для забезпечення цілісності освіти (виховання, навчання, розвитку), усунення перекосів і 
з’являються новації, які, по суті, є всього лише прагненням до норми. 

Тому однією з найважливіших умов успішного впровадження новацій у навчально-виховний 
процес є забезпечення його технологічності. 

Самий безпосередній вплив на якість освіти має позиція викладача – розуміння ним власних 
функцій у реалізації технології: мети як прогнозування результату педагогічного процесу для 
кожного учня, змісту як перетворення зовнішнього (навколишнього світу) у внутрішній зміст учня, 
методів як способу спільної діяльності викладача й учнівської молоді. 

Розуміння власних функцій викладачем обумовлено розумінням основних понять: суб’єкт освіти, 
педагогічний процес, результат освіти, які й становлять теоретичні основи педагогічних технологій. 

Саме тому в основу системи підвищення кваліфікації майбутнього фахівця в нових соціально-
економічних умовах повинно лягти не методичне, а технологічне навчання, тобто освоєння й 
впровадження ними у навчально-виховний процес нових технологій. 

Підвищення кваліфікації варто розглядати як результат, як процес, або як цілісну освітню систему. 
Результат передбачає зміни професійних якостей майбутніх фахівців внаслідок їх навчання в 
установах підвищення кваліфікації. Це цілеспрямований процес навчання, що є частиною системи 
безперервної педагогічної освіти федерального, регіонального та муніципального рівнів.  

Якість підвищення кваліфікації – це сукупність ієрархічно організованих соціально значимих 
властивостей (характеристик, параметрів), які обумовлюють її можливості з реалізації цілей 
професійного розвитку педагогів. 

На думку деяких дослідників [3: 48], система підвищення кваліфікації майбутніх фахівців має 
кілька основних функцій:  

− інформаційну (задоволення потреб фахівців в отриманні знань про досягнення в науці, 
про передовий вітчизняний і закордонний досвід);  

− навчальну (організація та здійснення освітнього процесу в установах підвищення 
кваліфікації, надання консультативної допомоги фахівцям);  

− дослідницьку (проведення наукових досліджень і експериментів у галузі педагогічної 
освіти після внз у навчальних закладах, моніторингу якості навчання, вивчення тенденцій зміни 
й розвитку системи освіти);  

− експертну (наукова експертиза програм, проектів, рекомендацій, інших документів і 
матеріалів, оцінка необхідності, обґрунтованості й безпеки експериментальної роботи, яка 
проводиться освітніми установами). 

Прогностична функція включає дії з передбачення результатів власної діяльності й напрямків 
розвитку системи освіти; розвиваюча функція пов’язана із забезпеченням професійного розвитку 
майбутніх фахівців. Крім названих, можна вказати ще низку функцій (корекційну, комунікативну та 
ін.), але всі попередні є визначальними й убирають у себе інші як складові частини. 

За умови реалізації зазначених функцій у рамках системи підвищення кваліфікації кожному 
фахівцеві пропонуються нові знання з психології, методики, що допомагає ознайомитися з передовим 
педагогічним досвідом та інноваціями, зорієнтуватися в останніх наукових досягненнях, технологіях і 
визначити можливості їх застосування в процесі навчання.  

На жаль, на даний момент система підвищення кваліфікації (СПК) не в змозі надати фахівцям 
перераховані вище освітні послуги в повному обсязі. Причина цьому – наявність у ній низки протиріч 
між [3: 49]: 

− об’єктивно існуючою необхідністю в професійному розвитку педагогів і відсутністю 
задовільних методик і технологій його здійснення;  

− змістом і методами підвищення кваліфікації.  
Основною причиною зазначених протиріч є традиційна прихильність системи підвищення 

кваліфікації інструктивно-репродуктивним методам навчання, що безпосередньо відбивається на 
організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх установах. 

Відсутність технологічності в роботі такого суспільного інституту як СПК призвела до невміння 
майбутніх фахівців орієнтуватися у виборі технологій, що забезпечують формування в учнів якостей і 
досягнення ними освітніх стандартів.  
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Причиною наступного протиріччя є невідповідність змісту підвищення кваліфікації професійним 
запитам і потребам майбутніх фахівців, коли при формуванні змісту на перше місце ставляться 
можливості організації, а не потреби фахівців, коли відсутні задовільні методики визначення 
професійних запитів майбутніх фахівців, які далеко не завжди збігаються з їхніми професійними 
потребами (перше – це професійна проблема, яку фахівець усвідомив і сформулював; друге – 
професійна проблема, що існує об’єктивно, але не обов’язково усвідомлюється ним). 

Є протиріччя між необхідністю безперервної освіти педагогів після внз і періодичним характером 
проходження ними курсів підвищення кваліфікації. Для переважної більшості майбутніх фахівців 
спілкування зі СПК обмежується дво-тритижневими курсами, на яких вони навчаються один раз в 5 
років. 

Існує також протиріччя між необхідністю підвищення якості додаткової педагогічної освіти й 
нерозробленістю системи керування цим процесом.  

Ціль установ підвищення кваліфікації – забезпечення професійного розвитку й формування 
ключових компетенцій майбутніх фахівців, тобто мається на увазі якісний аспект. Оцінюється ж їхня 
робота органами керування освітою за кількістю фахівців, які навчалися на курсах (кількісний 
аспект). Очевидно, що подібний підхід до оцінки діяльності СПК не забезпечує її вдосконалювання. 

Для того щоб управляти якістю підвищення кваліфікації, потрібно, як мінімум, мати уявлення про 
її структуру. Остання може бути представлена у вигляді моделі, що відображає основні елементи 
системи підвищення кваліфікації. Оскільки в принципі неможливо відобразити в моделі всю 
змістовну частину системи, виникло питання про її педагогічну валідність. Існує мінімальний набір 
характеристик, інтегральна якість яких дає досить повне уявлення про якість системи в цілому. 

Пропонована Л. В. Мозгарьовим модель має три рівні [3: 50]: 
− верхній – якість усієї системи; 
− середній – якість параметрів системи; 
− нижній – якість показників, які характеризують кожен із цих параметрів.  

Тоді сумарна якість показників дає якість параметра, а сумарна якість параметрів – якість всієї 
системи (рис. 1). 

Якість умов, у яких функціонує система підвищення кваліфікації, впливає на п’ять інших 
параметрів, а ті, у свою чергу, визначають якість результатів підвищення кваліфікації. Якість 
результатів при оцінці якості підвищення кваліфікації в цілому є визначальним параметром. Кожний 
параметр характеризується різною кількістю показників.  

Оцінка якості викладачів установ підвищення кваліфікації працівників освіти (методистів) 
передбачає використання особливих, характерних тільки для даної системи, критеріїв. Це обумовлено 
тим, що тут навчаються сформовані фахівці й у цьому процесі потрібно враховувати наступні 
особливості: 

− здатність самостійно формувати інформаційний запит; 
− можливість вибору моделі навчання; 
− усвідомлене прийняття тієї або іншої позиції в навчальному процесі; 
− здатність до емоційно-вольової, фізіологічної, мотиваційно-потребової саморегуляції в 

процесі освіти; 
− можливість і прагнення привнести свій життєвий і професійний досвід у зміст 

навчання. 
Крім перерахованих є ще одна досить важлива особливість, характерна для тих працівників освіти, 

які навчаються у СПК, – їхня професійна діяльність: потрапляючи на місце учня, майбутні фахівці не 
тільки вчаться, але й професійно оцінюють роботу тих, хто їх навчає. 

Успішність професійного розвитку слухачів визначається якістю освіти. Вона включає 
діагностичний, інформаційний і навчальний аспекти, результати яких і визначають рівень роботи 
СПК. Якість діагностичних процесів визначається наявністю великого набору методик виявлення 
професійних утруднень майбутніх фахівців; вільним володінням відповідними методиками 
викладачами установ підвищення кваліфікації; наявністю інформаційного банку про професійні 
утруднення фахівців різних спеціальностей.  

Система підвищення кваліфікації, будучи частиною системи неперервної освіти педагогів, може й 
повинна виступати в якості її організатора, забезпечувати всю наукову, методичну, психологічну й 
технологічну підтримку майбутнім фахівцям. 

Важливий показник результативності підвищення кваліфікації – темпи професійного розвитку 
майбутніх фахівців. Чим швидше майбутній слухач стане високопрофесійним фахівцем, майстром 
своєї справи, тим вище якість результатів підвищення кваліфікації. 

В умовах радикальних економічних змін потрібне глибоке переосмислення життєдіяльності 
суспільства в цілому й кожного громадянина окремо. Із усіх цивільних позицій, особистісних 
цінностей, головною варто вважати професійну, тому що саме вона визначає реальний внесок 
кожного члена суспільства в суспільне [2].  
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Рис. 1. Параметри якості підвищення кваліфікації 

 

Нові умови висувають нові вимоги, які кожний інтерпретує по-своєму, з урахуванням власних 
переконань, цінностей, позицій, цілей, внутрішнього змісту, індивідуальних здібностей. Зіставлення 
внутрішнього із зовнішнім, їхнє співвіднесення й прагнення привести у відповідність називається 
самовизначенням. Самовизначатися можна по позиції, тобто за своїми функціями в даній ситуації, 
своєму професійному призначенню й розуміння цього може полегшити викладач системи підвищення 
кваліфікації.  

Про який би процес ми не говорили, завжди постає питання про технологію, що визначає 
оптимальність виробництва, якість продукту, і якщо вона засвоєна фахівцями не на рівні "знаю про 
це", а на рівні "переконаний", "володію в дії", то забезпечена їхня висока кваліфікація й, відповідно, 
якісна продукція.  

Саме тому в системі неперервної освіти все більшу значимість набуває підвищення кваліфікації 
майбутніх фахівців, покликане вносити корективи, найчастіше виправляти недоліки підготовки у внз, 
організовувати й направляти безперервний процес самоосвіти.  

Дослідження педагогічних проблем підвищення кваліфікації майбутніх фахівців дозволили 
розробити модульну систему формування педагогічної кваліфікації фахівців, апробувати її й оцінити 
як одну з найважливіших умов, що впливають на ефективність навчального процесу.  

Професійна підготовка майбутніх фахівців в освіті дорослих містить основні ключові компоненти 
[2: 350]: 

− функціональне самовизначення майбутніх фахівців у педагогічній діяльності; 
− педагогічні знання про критерії педагогічної діяльності; 
− педагогічні здібності; 
− рефлексія педагогічних дій на кожному інтервалі навчального процесу. 

Оволодіння цими компонентами педагогічної діяльності здійснюється викладачами найчастіше 
інтуїтивно, витрачається чимало енергії на вивчення педагогічного досвіду, спроби використовувати 
його методом проб і помилок без вивчення теорії. Відповідальне ставлення до педагогічної 
кваліфікації передбачає методологічну підготовку (знання філософії й логіки, соціології й психології), 
використання педагогічних знань (основних понять і категорій, положень і принципів педагогіки як 
науки); оволодіння педагогічними технологіями засвоєння змісту, впливу на слухачів через обраний 
метод (формулювання тези, постановка питання, введення теми); організацію комунікації, розвиток 
власних рефлексивних здібностей (постійний аналіз власного досвіду, зіставлення з науковими 
нормами, оцінка). 

Професійна компетентність на даному етапі розглядається як психічний стан, що дозволяє діяти 
самостійно й відповідально, володіння людиною здатністю й умінням виконувати певні трудові 
функції, що полягають у результатах праці людини. 

На думку В. М. Монахова [4], компетентність становить собою сукупність трьох аспектів: 
− значеннєвого (містить адекватність осмислення ситуацій розуміння ставлення, оцінки); 

Якість умов підвищення 
кваліфікації 

Якість 
суб’єктів 
підвищення 
кваліфікації 

Якість змісту 
підвищення 
кваліфікації 

Якість 
процесів, які 
відбуваються 
у системі 
підвищення 
кваліфікації 

Якість 
організації 
підвищення 
кваліфікації 

Якість 
засобів 

підвищення 
кваліфікації 

Якість результатів 
підвищення кваліфікації 
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− проблемно-практичного (забезпечує адекватність розпізнавання ситуації з позицій 
цілей, завдань, норм); 

− комунікативного (дозволяє організувати адекватне спілкування в ситуаціях, що 
відповідають певним культурним зразкам спілкування й взаємодії). 

Професійна компетентність викладача проявляється у впевненості в собі, у реалізації себе в 
професійній діяльності. Отже, компетентність виступає як форма, ідеал професійної діяльності. 
"Компетенція" позначає сферу застосування знань, умінь і навичок людини. "Компетентна" у своїй 
справі людина (від лат. competents – відповідний, здатний) означає "обізнаний, визнаний знавець у 
якому-небудь питанні, авторитетний, повноправний, такий, що володіє колом повноважень, здатний". 
Компетентний фахівець – фахівець, який у ході професійного становлення при прагненні до ідеалу, 
представленому у формі компетентності, здобуває певну сукупність компетенцій (у тому числі 
дидактичну й особистісну). 

Зміст педагогічної освіти як ціле, може бути розглянутий як єдність знань і вмінь, досвіду творчої 
діяльності й досвіду емоційно-ціннісного ставлення до педагогічної дійсності. У цьому значенні 
професійна компетентність – засвоєння знань (накопичення інформаційного фонду) – не самоціль, а 
необхідна умова для вироблення вмінь і навичок – головного критерію професійної готовності. 

Педагогічні вміння – це сукупність педагогічних дій, які послідовно розгортаються в зовнішньому 
або внутрішньому плані, частина з яких може бути автоматизована (навички), спрямованих на 
вирішення завдань розвитку гармонічної особистості й заснованих на відповідних теоретичних 
знаннях.  

Досвід показує, що система доцільно підібраних вправ з аналізу фактів і явищ, спрямованих на 
вироблення вмінь педагогічно мислити й діяти, неминуче призводить до формування головного, 
"універсального" уміння, що забезпечує успіх у професійній діяльності, уміння вирішувати 
управлінські й освітні завдання, які мають місце при реалізації всіх соціально й професійно 
обумовлених функцій. 

Вивчення утруднень фахівців із впровадження нових технологій із трьох сторін: практичної, 
дослідницької й проектувальної, показало, що основна причина утруднень – невідповідність між 
вимогами професійно-педагогічної діяльності й рівнем підготовленості до неї, тобто несформованість 
ключових компетенцій.  

У період переходу від індустріального до постіндустріального суспільства, висуваються нові 
вимоги до професійної підготовки майбутніх фахівців, які визначаються необхідністю забезпечення 
якості освіти на основі використання в навчально-виховному процесі сучасних педагогічних 
технологій, засобів і методів. 

Проведений аналіз психолого-педагогічної літератури показує, що найважливішими напрямками 
вдосконалювання підготовки майбутніх фахівців є перехід від принципів і методів до використання 
закономірностей і технологій у професійній діяльності й відповідно, розвиток ключових компетенцій. 
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Деобальд Н. В., Коростелев А. А., Ярыгин А. Н. Развитие ключевых компетенций будущих 
специалистов в контексте системы повышения квалификации. 

Современный уровень развития ключевых компетенций будущих специалистов во многом не соот-
ветствует требованиям настоящего времени, рыночной экономике и запросам работодателей, что 
обусловлено несовершенством системы повышения квалификации,  деятельность которой и должна 

быть направлена на ликвидацию этих пробелов у слушателей в профессиональной подготовке. 

Deobald N. V., Korostelev A. A., Yarygin А. N. The Development of Key Competencies for Future 
Professionals in the Context of Training. 

The modern level of development of key competencies for future professionals in many ways is not in 
accordance with the present time, the market economy and the demands of employers, largely due to a 

deficiency in continuing education, which should be directed at eliminating the gaps in students in 
professional training. 
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СИСТЕМНА ВЗАЄМОДІЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У СВІТЛІ ПОГЛЯДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 
ПОЛІВ ТА СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЯК ФОРМИ ВАРІАТИВНОГО 

ПРИСТОСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СКЛАДНИХ РУХОВИХ ДІЙ  

У статті розкриваються перспективи узагальненого підходу до досліджень стабільності складних 
рухових дій, заснованих на поглядах  і розробках відомого математика А. М. Ляпунова; використання 

концептуальних уявлень про "функціональні поля" і "функціональний простір"; визначається 
об’єктивна роль взаємодії та єдності  механізму  "варіативність – стабільність", яка  доповнює і 
збагачує системно-структурний аналіз при  дослідженні проблем формування і керування складних 

рухових дій та поведінки. 

Вивчення форм м’язових зусиль та інших рухових функцій, механізмів їх перетворення у 
структуровані дії і поведінку взагалі сприяє уявленню не тільки про рухову гармонію, а й  більш 
глибокому розумінню процесів, за якими збільшується ефективність окремих актів і цілісних 
складних дій, зміцнюється стійкість характеристик рухів супротив негативних впливів [1]. 

На прикладах складних гімнастичних вправ ілюструється механізм пристосувальної 
варіативності, як умови і принципу упорядкованого впливу декількох окремих функцій, 
узгодженість яких між собою складає особливе утворення, − функціональний простір, яке забезпечує 
стабільність дій.  

Стаття має на меті узагальнене визначення форм стійкості − стабільності рухових завдань на 
основі саморегуляції та екстраполяції. Для спрощення деталей і розуміння теми корисно представити 
основні поняття та терміни: 

Поле – концептуальне уявлення, або графічне відображення якоїсь функції на площині  або у 
просторі, яка розглядається окремо, у певних межах (напр.: підвищення кількості еритроцитів, 
збільшення об’єму легенів, частоти дихання, серцевих скорочень – це окремі функціональні поля. 

Функціональний простір – концептуальне утворення, групування функцій – "полів", можливо 
різного призначення і спрямування, але функціонально пов’язаних, напр.: психологічних і рухових 
процесів, − взаємозв’язку емоцій і точності рухів, прояву сили й гнучкості, збільшення об’єму легенів 
і частоти дихання, – узагальнений (дуалістичний) показник вжитку кисню і ін. 

Область (функціональна) − сукупність визначених частин полів, або простору, в яких маються 
ознаки взаємозв’язку, взаємодії, взаємозалежності. 

Область відхилень – частка "поля" або "простору", в якому  відхилення допустимі. 
Зона − визначена частка області, поля, простору з окремими (окремою) ознаками. 
Фаза – момент процесу, дії, руху в даній зоні, полі, просторі, області. 
Варіативність – своєчасний вибір впливового й ефективного варіанту. 
Стійкість-стабільність – це надійність процесу, або стану системи і властивість протистояти 

різноманітнім негативним впливам.  
У першому наближенні, як приклади саморегуляції і покажчик адекватної адаптації [2], можна 

привести реакції організму на навантаження: зміну частоти серцевих скорочень при зміні умов праці; 
або вимушену зміну руху тіла (траєкторій його частин) при виконанні складної вправи, а також якась 
інша дія – протидія впливу суперечливих негативних умов  [3].  

І.  Першочергові  способи розширення функціонального простору 

Приклад 1. У спортивній практиці збільшення силових (функціональних) можливостей  
здійснюється тривалим тренуванням спрямованим з одного боку на зміцнення скоротливої функції − 
інтенсивності м’язових волокон; з іншого боку – методикою збільшення об’єму м’язової маси 
(приросту м’язів). Завдяки другому напрямку спортсмен долає більший опір (наприклад, вагу штанги) 
за рахунок збільшення кількості  (приросту) м’язових волокон,  − прибутку власної ваги.  

У другому випадку розширення функціонального простору створюється за рахунок екстенсивного 
(об’ємного) фактору і  стабільність (надійність подолання) визначається кількістю задіяних рухових 
одиниць  та скоротливих елементів – м’язових волокон. 

Однак, варто узагальнено розглянути забезпечення стійкості – стабільності процесів за впливом 
пристосувальних внутрішніх механізмів − варіативності параметрів рухових систем і  розширення 
функціонального простору за рахунок поєднання полів та їх взаємодії.   

Підхід до цієї проблеми був позначений ще у ХІХ ст. відомим математиком А. М. Ляпуновим 
(1857-1918), який ще у 1885 р. надав наступне формулювання [4] (рис.1-а.): "Стан буде стійким, коли 
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для будь-якої області відхилень (Z) можливо вказати таку область (S), яка включає стан рівноваги (О), 
у якій траєкторія будь-якого руху в області стійкості ніколи не вийде з меж цієї області (S)". Подібний 
погляд розповсюджується на системний процес створення рухових дій і віддзеркалюється певними 
абрисами, формулюваннями і поняттями: зона і область; дискретність, фаза, фазові моменти і 
траєкторії; функціональні: поле та простір. Перетворення – варіативність і стабільність як  рух,  
стан і процеси системи та її окремих складових. На рис. 1- а; 1-б відображені:  

 
 

 
Рис. 1-а. Визначення стійкості у 

функціональному полі (за А. М. Ляпуновим) 
Рис. 1-б. Розширення меж поля за рахунок 

його перенесення 
 
О – точка зрівноваженого і найбільш стійкого стану системи.  
S – область стійкості (стабільності), функціональне поле позитивних впливів. 
Z (рис.1-а), Z′, Z,″ (рис.1-б) – області припустимих відхилень і функціональних полів, – простір 

припустимого стійкого (у певний момент) фазового стану системи.  
Х, У (рис. 1-б) – координати (параметри) системи, у яких містяться імовірні області (Z′, Z″) та 

траєкторії дій, що розглядаються.  
ОR′-ОR″ – віддалення припустимих відхилень по параметру Х.  
ОL′ -ОL″ – віддалення припустимих відхилень по параметру У. 
f –   зона скривлення та критичного стану системи в області Z. 
W – зона необоротного збурення для поля Z′, але  компенсованого у полі Z" (рис. 1-б). 
Набуття і зміцнення стійкості – стабільності здійснюється певним способом. 

ІІ. Утримання стійкості за рахунок стабільності внутрішніх 
параметрів системи, − не виходячи з області стійкості (S) 

Приклад 2. (рис. 2-А). Гімнаст, виконуючи на перекладині елемент "підйом розгином" визначає 
послідовні дії, певний розподіл зусиль та геометрії мас власного тіла: а) махом вперед, достатньо 
згинаючись, своєчасно підносить ноги до грифу (кадри 16-19-21), б) у фазі маху назад, розгинаючись 
з натиском прямих рук (плечі у гору), переміщується з вису в упор (кадри № 21-32). 

 
Кінограма Динамограма 

 

 
Рис. 2. Підйом розгином 

А. Вид збоку: Траєкторії рухових ланцюгів Б. Динамічні параметри 
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Даний випадок можливо розглядати як системний перерозподіл силових і швидкісних параметрів, 
геометрію мас і прикладання зусиль у межах області – S, (рис. 2-Б), де рух системи та траєкторії 
ланцюгів (ніг, плечей) знаходиться у допустимих межах області (S), у функціональному полі Z, яке, за 
рис. 2-А, співпадає з кінограмою, визначене: вид збоку у вертикальної площині [5].   

Деформація правильної траєкторії у русі ніг, тулубу, або згинання рук порушує зону допустимих 
відхилень і псує все завдання.  

ІІІ. Утворення функціонального простору за рахунок розділення  функціональних полів 

Така форма стабільності здійснюється перерозподілом  самої області допустимих відхилень як 
мінімум на два поля при наближені функціональної траєкторії до критичної зони, яке вирівнюється 
посуванням самої області (Z′-Z″) для перекриття зони не стійкості – f (рис. 1-б).          

Приклад 3. Гімнаст, виконуючі вправу на коні з ручками, розподіляє послідовні зусилля, що 
визначено параметрами опорних динамограм (рис. 3-а) та на кінограмі (рис. 3-б): фаза Ол – опора на 
ліву руку, (кадри 11-16) область − Z′; фаза Оп – опора на праву руку (кадри 23-26) область - Z″. Зони 
нестійкості – це фази ООФ (опори на одну руку). Фази стабілізації – ДОФ (опорні двох рук).    

Позначені послідовні  перемахи ногами через прилад: а) вправо-вперед – Z′ (кадри 1-11) та 
б) вліво-назад – Z″ (кадри 23-30) складають повний цикл вправи "коло двома ногами" [7],  (кадри 1-
30). У даному випадку послідовний рух тіла й ніг навколо ручок, визначається у межах двох областей 
стійкості, що можливо розглядати як утворення в одному функціональному просторі (повному 
циклі) двох полів: навколо Ол і Оп, зі стабільними траєкторіями кожне (рис. 5-а та 5-б), тобто ті, 
стабільні в кожному повторенні, що не потребують корекції параметрів і включення механізму 
пристосувальної варіативності.  

 
Динамограма Кінограма 

 

 

 

Рис. 3-а. Розподіл зусиль на ручки Рис. 3-б. Кола двома ногами  
на коні з ручками 

 
ІV. Розширення функціонального простору за рахунок посування саме області стійкості 

(Евристична екстраполяція як прояв пристосувальної варіативності) 

Приклад 4. Гімнасту, що виконує звичайні  круги ногами (Елемент-1), для наступного елементу 
потрібно оптимально переміститись вправо і виконати (Ел.-2), складний круг, опираючись обома 
руками на одну ручку. Але, гімнаст неочікуване зміщується у бік далі ніж потрібно і раптово виконує 
ін. елемент: "круг на тілі і ручці" і тільки потім вертається у заплановане  положення (на одну ручку) і 
виконує пропущений (Ел.-2) – "круг на одній ручці". Після успішного завершення усій комбінації на 
питання, чому  він вніс зміни, гімнаст відповів: – Раптово почулось, що мене переносить подалі, – по 
за ручкою, тому я "увійшов" у круги на тілі й ручці (тобто в інше поле). Набравши швидкості у 
кругах, повернувся на одну ручку і вдало виконав "пропущений" елемент. Цей фрагмент був 
виконаний не свідомо, скоріше усього тому, що я добре володію кругами у положенні "різновисокої 
опори", − на тілі й ручці.  

Розглядаючи ці події скрізь концепцію стійкості (за А. М. Ляпуновим) та  "варіативності − 
стабільності", потрібно позначити наявність психологічних моментів складових функціонального 
простору: тих, що змінюються − варіативних по суті й позитивних для стабільності  та   моменти 
"стану  системи" (рухові й психологічні), як позитивні перетворення на неочікуваний виклик:  
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а) надмірний неочікуваний вихід гімнаста із області Z′  і перенесення "поля" та розширення 
функціонального простору; б) раптове створення області Z″, завдяки досвіду та майстерності 
виконавця перетворення системи, заміщення (сполучення) областей Z′ та Z″ і, таким чином, 
нейтралізація скривлення і  відновлення стабільності за рахунок евристичної екстраполяції; 

в) розширення меж самого поля (області) стабільності,  (рис. 1-б. S = Z′ + Z″); 
г) повернення у вихідне положення − обернене перенесення функціонального поля і простору для 

виконання пропущеного гімнастичного елементу.  
Визначені психологічні і рухові моменти   дії (а, б, в, г) у функціональному просторі – це фази 

активного перетворення системи рухів і набуття стабільності за рахунок додаткових фазових 
зусиль та траєкторій, тобто компенсаційних дій, а у цілому варіативності, яка є проявом 
варіативних здібностей спортсмена та його фізичних  здібностей, спритності.   

V. Ускладнення умов стабільності та  можливості математичного  моделювання 
взаємодії  функціональних полів і простору 

Синхронізація полів (рис. 5-7) складається в системний "функціональний простір", яким 
"позначається сукупність функцій з певним для них цим чи іншим способом, поняттям відстані, або, 
більш узагальнено, близькості Функціонального простору – ФП, що містить разом з кожними двома 
елементами f1 та f2 усі їх лінійні комбінації аf1 + вf2, де а та в −  дійсні або комплексні числа, що 
називаються лінійним функціональним простором. Прикладом лінійного простору С (а, в) усіх 
безперервних функцій на деякому відрізку  [а, в] з відстанню r(f1,f2) проміж двома функціями". Це 
визначається формулою : 

 
                           r  (f1, f2)  =    max      |f1 (t) – f2 (t) | ;      БСЭ (Велика  Радянська Енциклопедія) 

                                                    a ≤ t ≤ b 
 

 
 

Рис. 4 Рис. 5-а Рис. 5-б 
   
"Найважливіші конкретні лінійні  простори, що розглядаються у функціональному аналізі,  є 

функціональними просторами" (БСЄ).  Це формулювання дозволяє розглядати  ФП, як сукупність 
функцій віддалення зближення (напр.: до динамічно стійкого стану, на рис. 4.).     

VІ. Взаємодія полів і складання функціонального простору 

Детальні пояснення системних механізмів взаємозв’язку варіативності і стабільності, зручно 
розглянути аналізуючи кінограми та характеристики складної вправи: типових колових рухів двома 
ногами на коні з ручками. 

Приклад 5. (Рис. 6, 7). Тіло гімнаста розглядатимуться як складний фізичний маятник з трьох 
рухомих ланцюгів: а) плечовий пояс-руки, б) тулуб, в) ноги − це сегменти, які складають відкритий 
кінематичний ланцюг, де з опорою взаємодіють тільки руки, взаємодія траєкторій яких визначає 
багатомірний функціональний простір та області стійкості – стабільності, зони критичного стану: 
очікуваних – типових та неочікуваних порушень.  

Зображення на рис. 3 та 7, дозволяють розглядати вправу "коло на коні з ручками", як системну 
взаємодію декількох (мінімум 2-х) фазових полів, аналізувати умови збереження стабільності 
обертального руху тіла гімнаста.  



Л. Р. Айунц. Системна взаємодія рухових функцій у світлі поглядів функціональних полів та створення 
функціонального простору як форми варіативного пристосування і забезпечення стабільності складних рухових дій. 
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Ідеальні "кола двома ногами" (Рис. 4 та 5-б) − це рухи, при яких стопи і плечі гімнаста 
переміщуються по колах в горизонтальних площинах. Вони розглядаються як два паралельно 
розташованих функціональних поля, які, взаємодіючи з іншими факторами, складають функціональний 
простір з кількісними та якісними відмінами. Так, на рис. 4 відображено, що зміна швидкості 
обертань змінює траєкторії, висоту та радіус, по якому рухаються стопи (R та R1). 

З’ясовується закономірність, що у межах функціонального простору діє додатковий фактор – 
швидкість, який викликає як кількісні так і якісні  зміни ідентичних рухів. Фактор впливовий у 
гімнастиці на якість виконання – оцінку у балах.  

Порівняння рухів частин тіла на рис. 4 та 5 (а – вид спереду и б − зверху) визначає, що реальні 
траєкторії частково "провисають", тт. стопи опускаються нижче рівня тіла коня. На зенітному 
зображенні (рис. 5-а та 5-б) видно: форма траєкторій точок тіла – плечових суглобів и стоп при 
технічному виконанні вправи близька до правильного кола. Звісно, що дія реальна завжди різниться 
від модельного зразка. Важливо вказати, що правильність траєкторії, його близькість"r" до кола, це 
один з критеріїв якості вправи "кола на коні". Чим більш "зломів" має траєкторія (рис. 6), тим більш 
дія носить не природний, кепський вигляд і характер, переходить в аритмічний, − силовий спосіб 
виконання [5]. У реальній практиці гімнастів висока якість колових рухів  виникає при володінні 
уніфікованим "кругом двома" (рис. 7). У такому "колі" стопи весь час переміщуються у площині 
близької до горизонтальної, яка розташовується по над "конем" (кадри 4-8), а кут нахилу тіла 
гімнаста, як в упорі спереду (кадр 2), так і в упорі ззаду (кадри 2 та 7), домірно однаковий. Для 
змагальної оцінки  вправи допустиму міру відхилень визначають і диктують  умовні експертні 
уявлення – вимоги суддівства.   

VΙΙ. Визначення фазового характеру дій у функціональному просторі 

Одне "коло" розподіляється на два перемахи – визначаються як функціональні поля: (рис.3-а, 3-б), 
кожне з яких має фази (рис.7): а) двох опорну – ДОФ (кадри: 1-3 спереду, 6-7 ззаду) і б) одно опорну 
– ООФ (кадри: 4 – на правої руці, кадр 9 − на лівої).  

Розгляд особливостей цілісних кругів та позначених фаз с точки зору взаємодії функціональних 
полів, приводить до висновку: що для забезпечення динамічної стійкості "тіла-маятника" у більш 
складної ООФ, гімнаст ще у ДОФ повинний надати ногам достатній динамічний імпульс. Для цього 
гімнаст у ДОФ активними зусиллями збільшує швидкість руху ніг по колу. Складність в тому, що 
гімнаст повинен прикладати горизонтальні складові зусиль та спрямовувати їх як у вздовж, так і 
поперек пристрою у передньо-задньому спрямуванні (рис. 6, рис. 7, кадри 4 і 8). 

 

  
Рис. 6. Параметри кола двома Рис. 7. Кадри та фази кола двома 

 
Співвідношення цих зусиль весь час змінюється залежно від моменту руху. Услід за розгоном ніг 

гімнаст переходить в ООФ, а потім прискорює рух таза і гальмуючи стопи, прогинається, сприяючи 
цим завершенню перемаху та ранньому, випереджальному встановленню руки, переходу в наступне 
двохопорне (стабілізаційне) положення – ДОФ, тобто в опорній фазі на одній ручці (ООФ), кожен раз 
спостерігається момент  випереджального прискорення тазу.  

Цій момент позначений хронограмою в полярній системі координат (рис. 6), де кутові швидкості 
ланцюгів тіла, – параметри, які, за В. І. Говердовським, для кожного гімнаста мають, достатньо 
особистою стійкою характеристикою [6]. Вона, як свідчать дослідження, залежить перед усім від 
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геометрії мас тіла гімнаста, морфологічних, фізичних та ін.  особливостей спортсмена [5, 6], до яких 
необхідно визначити ступень свободи (не скутості) тіла, що забезпечує хлистоподібність руху. 
Можливо також визначити, що у ООФ тиск на руку приблизно дорівнює до ваги тіла и змінюється 
незначно. Дії у двох наступних фазах, пов’язаннях з проходженням упору позаду (ДОФ), аналогічні 
описаному. На динамограмі простежуються співвідношення тривалості фаз у різних частинах кола. 
Видно (рис. 6), що реальний круг декілька аритмічний: дії в упорі – ДОФ та перемах вперед тривають 
трохи долі, ніж півкола в упоре ззаду. Вміння керувати темпом і ритмом у різних фазах кола особливо 
важливо для оволодіння переходами до інших, структурно віддалених елементів. Досвідченим 
гімнастам доступно регулювання як темпу, так і фазових траєкторій у кругах [6; 7]. Свавільна зміна 
динаміки: прискорення руху ніг по кругу, прискорення окремих сегментів тіла можливо розглядати, 
як зміни окремого функціонального поля та простору (напр.: радіусу обертання ніг та підйому 
нижньої частини тіла над опорою (рис. 4).  

Характер рухів у фазах ООФ та ДОФ віддзеркалюється, за іншим, на динаміки усій  вправи. Так, 
на рис. 3-а відмічено зміни вертикальної складової тиску на кожну ручку, а також сумарний тиск на 
снаряд у різних фазах круга. Просліджується, як в 1-й ДОФ (в упорі) одна рука гімнаста 
"розвантажується", а інша поступово приймає на себе вагу тіла. Видно, однак, що сумарний тиск на 
ручки може суттєво перевищувати вагу тіла (кадри 4, 5).  

Це вказує на дію сил, спрямованих на збільшення швидкості колового руху ніг і означає, що 
гімнасту приходиться дозувати і спрямовувати зусилля, як уздовж, так і поперек приладу.  

Застосування математичних уявлень та адекватних їм методологічних підходів в аналізі 
структурної організації складних рухових дій збагачує теоретичні та уточнює практичні підходи до 
позитивного вирішення завдань навчання  і оволодіння складних рухових дій.   

Визначені матеріали (об’єктивні кіно- і хронограми), начертальні (рис. 4, 6) та розумово зорові 
уявлення, відображають взаємозв’язки та залежності процесів стабілізації дій за рахунок варіативної 
координації при виконанні керованих складних рухів. Зрозуміло, що "функціональні поля та простір" 
це не реальні об’єкти, площі та площини у двох або трьохмірному виміру, це не електричні або 
магнітні поля, яки створюються при внесенні відповідного заряду. Але це концептуальні погляди на 
явища и процеси, які допомагають узагальненому, відвертому та чіткому зрозумінню сутності 
взаємодії не спостережених оком, але охоплених розумом подій [9], що цілком виноситься до 
організації та керування системи рухів.  

Як стверджують сучасні дослідники відомі проблеми рухової діяльності – це її взаємозв’язок зі 
зміцненням здоров’я усіх верств населення [3; 6; 8], – вимоги оптимальних навантажень. Також цю 
проблему можливо узагальнено і чіткіше аналізувати з позиції функціональних полів і простору: 
тільки при одній умові фізичні навантаження і здоров’я спроможні та не суперечні, – коли посування 
кожного функціонального поля, проводяться м’яко и плавно з урахуванням їх граничних меж у 
функціональному просторі, тобто коли навантаження кількісно та якісно оптимізовані, обходяться без 
"розриву" і самі функціональні поля процесу утримуються у резистентних межах.  

Такий погляд на досягнення стабільності від впливу варіативності доповнює системно-
структурний підхід; допомагає аналізу складних рухових дій, поведінки і інших явищ; узагальнює і 
доповнює уявлення про їх сутність та внутрішню організацію; допомагає чіткому визначенню 
впливів і взаємодії позитивних і негативних факторів.  

Ці концептуальні уявлення відносяться до формування більш узагальненої теорії взаємодії 
об’єктів, − функціональних систем та їх складових; дослідження у цьому напрямку складає окремий 
предмет вивчення складних форм рухової діяльності и поведінки людини. 
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Айунц Л. Р. Системное взаимодействие двигательных функций в свете взглядов функциональных 
полей и создания функционального пространства как формы вариативного приспособления и 

обеспечения стабильности сложных двигательных актов. 

В статье раскрываются перспективы обобщенного подхода  в исследованиях стабильности 
сложных двигательных действий, основанных на концепциях известного математика 

А. М. Ляпунова, а также использование концептуальных представлений о "функциональных полях и  
пространстве", отмечается роль объективного взаимодействия и  единства механизмов 

"вариативности – стабильности", что, в свою очередь, дополняет системно-структурный анализ 
при изучении проблем управления и формирования сложных двигательных и поведенческих действий. 

Aiunts L. R. Systemic Interaction of Motor Functions in Terms of Functional Fields as Well as Creation 
of Functional Space as a Form of Variable Adaptation and Stability Maintenance of Complex Motor Acts. 

The article focuses on generalized approach perspective while studying the stability of complex motor acts, 
based on the ideas of mathematician A. M. Liapunov and functional fields conception. The paper highlights 

the role of interaction as well as the unity of "variability-stability" that develops systemic and structural 
analysis while studying the problem of controlling and formation of complex motor and behavioral actions. 

 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 48. Педагогічні  науки  

 

© Вознюк О. В., 2009 
22 

УДК 371.2 (09) 
О. В. Вознюк, 

кандидат педагогічних наук, доцент 
(Житомирський військовий інститут Національного авіаційного університету) 

ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ  

У статті обговорюється парадигмальна криза сучасної освіти; ставиться проблема побудови 
інтегральної педагогічної парадигми; обґрунтовується концептуальний підхід до її побудови, який 

визначає стратегії і засоби її реалізації, що, у свою чергу, детермінує організацію освітнього процесу 
в межах  школи як соціального інституту. 

Динамічний розвиток сучасної педагогічної науки характеризується пошуком фундаментальних 
підходів до побудови навчально-виховного процесу, що знаходить відображення в освітніх 
документах України, де зазначено, що метою освіти і виховання має бути професійно компетентний, 
ініціативний, творчий громадянин, здатний швидко адаптуватися до сучасного світу, характерними 
рисами якого є підвищення ролі особистості, інтелектуалізація її діяльності в контексті динамічних 
змін техніки і технологій, неперервного зростання обсягів інформації. Інтенсифікація інформаційних 
потоків, як один із головних чинників входження глобалізованого світу в еру інформаційного 
суспільства, відображає кризу класичної наукової парадигми та зумовлює поширення тенденції 
сучасної науки до експонентного зростання і поновлення знань, постійного розширення та 
поглиблення сфер наукового дослідження, що, у свою чергу, зумовлює розвиток та поширення нових 
парадигмальних напрямів педагогічної науки.  

Можна констатувати певні відмінності в підходах до розгляду системи освіти (яка може 
розглядатися як соціальна, гуманітарна чи синергетична система), а загальним в її характеристиці є 
визнання нестабільності, нестійкості розвитку, що позначається на перманентному реформуванні 
освіти (В. В. Краєвській), коли незавершеними залишаються процеси зміни ціннісних основ, цілей, 
принципів, і, відповідно, структур і структурних компонентів сучасної освіти. Тому, на думку 
Ю. В. Громико, кризу сучасної освіти можна назвати кризою різноманітності, яка пов'язана, в першу 
чергу, з відсутністю однозначного і зрозумілого способу включення освіти в сучасне суспільство, 
коли незрозумілою залишається сама місія і призначенням педагога, оскільки не ясно, які продукти 
має створює освіта. Відтак, ціннісно-смислова неузгодженість, невизначеність у виборі цілей і засобів 
вирішення проблем процесу освіти його суб'єктами, їх позиційні розбіжності пов'язані, у свою чергу, 
з основами побудови і розуміння освіти. До цих основ відносяться педагогічні (освітні) парадигми, 
що зумовлюють сутність освіти як суспільного інституту. Таким чином, головною характеристикою 
сучасної освіти є вичерпаність основної педагогічної парадигми, і, як наслідок, зміна педагогічної 
парадигми, що виявляє парадигмальне різноманіття або поліпарадигмальність [1: 91-95].  

У зв’язку з цим можна говорити про появу нових парадигм освіти, нових освітніх напрямів,  нових 
прогресивних аспектів дискурсу педагогічної думки. Аналіз сучасної соціокультурної ситуації в освіті 
[2-5] дозволяє побачити, що кардинальна зміна пріоритетів сучасної освіти позначається на декларації 
десятків освітніх парадигм, таких як формувальна, гуманістична, особистісно орієнтована, суб’єкт-
суб’єктна, суб’єктно-діяльнісна (контекстна), духовно-орієнтована, вільна, активізаційна, науково-
технократична, інструментально-технологічна, гуманітарна, езотерична, авторитарна, маніпулятивна, 
знаннєвоцентрична (унітарна, епістемологічна), культурознавча (культуротворча), етноцентрична, 
підтримуюча, традиційно-формувальна, традиційно-розвивальна, раціоналістична, духовна, світська, 
людиномірна, світомірна, андрогогічна, акмеологічна, компетентнісна, комунікативна, 
медіапедагогічна, медіальна, когнітивна, поліфонічна, дитиноцентрична, інклюзивна (розширення 
участі всіх дітей, зокрема й з вадами психофізіологічного розвитку, в освітньому просторі), критично-
креативна (трансформаційна), постмодерністська (постнекласична), безперервно-дистанційна, 
інноваційна, ноосферно-екологічна, цивілізаційно-антропологічна, проективно-естетична, 
співробітницька, діалогічна, імпровізаційна, життєтворча, синергетична, тоталлогічна (В. В. Кізіма), 
сугестопедична (Г. К. Лозанов, С. С. Пальчевський).  

Різноманітні аспекти формування сучасної освітньої парадигми розглянуті в роботах 
С. К. Булдакова, Г. І. Геращенко, Б. С. Гершунського, В. Н. Гончарової, В. Т. Гуляєва, 
Є. І. Добрянської, О. В. Долженка, І. А. Зязюна, С. Ф. Клепка, Н. С. Корабльової, В. Г. Кременя, 
В. Г. Кузя, В. В. Кумаріна, В. С. Лутая, Ф. Т. Михайлова, Н. Г. Ничкало, Н. П. Піщуліна, 
І. О. Радіонової, В. М. Розіна, Н. С. Розова, М. І. Романенка, Ю. І. Терещенка, В. В. Тринкіна, 
Х. Г. Тхагапсоєва, Н. Н. Пахомова, Ю. Б. Тупталова, В. Д. Шадрікова, П. Г. Щедровицького та ін.  

Відтак, метою статті є постановка проблеми побудови інтегральної педагогічної парадигми та  
обґрунтування концептуального підходу до її побудови. 

Слід зауважити, що у різних парадигмах по-різному представлені як цілі педагогічної діяльності, її 
принципи, так і її зміст, засоби, методи, критерії результативності. Також різним чином будується 
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освітня взаємодія. На фоні "парадигмальної множинності" виявляється свого роду "парадигмальне 
зависання", що відображає специфіку стану системи освіти в контексті її невизначеності. До цих пір 
існують і блокують одна одну протилежні освітні парадигми, не даючи істотною мірою вирішувати 
питання про зміст освіти [1: 91-95]. 

Однак, при цьому особлива увага в педагогічному співтоваристві приділяється парадигмам 
антропоцентричної спрямованості (некласична, гуманістична, гуманітарна, людиноцентрична та ін.), 
що говорить про тенденцію до кристалізації певної інтегральної освітньої парадигми. Ця тенденція 
випливає із інформаційного буму сучасної цивілізації. На початку ХХ сторіччя загальний обсяг знань, 
які виробляло людство, подвоювався кожні десять років; у наш час цей процес займає лише рік; 
відповідно до прогнозів, у недалекому майбутньому загальний обсяг знань буде подвоюватися кожні 
декілька місяців. Ось чому головна тенденція сучасного світу – поновлення знань –  передбачає й 
розвиток іншої тенденції, яка визначає спрямованість скоріше на цілісність знань, ніж на їх 
конкретний зміст, оскільки експоненціальний темп розвитку нашого надзвичайно динамічного світу 
приводить до того, що спеціалізовані знання втрачають свою прикладну цінність через 10-15 років. 

Усе це вимагає побудови інтегральної педагогічної парадигми, яка б забезпечила впровадження в 
освітню галузь синтетичного знання, що формується на основі міждисциплінарних зв’язків. Відтак, 
динамічно починають розвиватися комплексні трансдисциплінарні наукові дисципліни (які з'явились 
як наслідок численних теоретичних проблем, що були породжені інформаційним бумом та 
поширенням наукової спеціалізації): акмеологія, педагогічна антропологія, а раніше – педологія (як 
синтез наук про людину), сугестопедія (використовує досягнення фізіології, медицини, психології, 
психотерапії, педагогіки), соціальна педагогіка (інтегрує соціальні і психолого-педагогічні 
дослідження), педагогічна синергетика (застосовує універсальні принципи синергетики – системність, 
цілісність, біфуркаційність та ін.), екологія та хронобіологія (як синтез наук про людину та її 
космопланетарне оточення) та ін.  

Відтак, можна говорити про певну інтегральну тенденцію розвитку сучасної освіти. Як засвідчує 
аналіз освітніх процесів другої половини ХХ століття, наріжними тенденціями розвитку світової та 
вітчизняної освітньої системи є поширення та поглиблення її фундаменталізації, посилення 
гуманістичної, загальнокультурної, інформаційної та духовної складових освіти, її спрямованість на 
формування у вихованців системного, міждисциплінарного підходу до аналізу складних життєвих 
ситуацій, мотивації до самонавчання, самовиховання, на розвиток інтеркультурної сенситивності, 
цілісного діалектичного, стратегічного мислення, на виховання соціальної та професійної 
мобільності. 

Як засвідчує аналіз наукових джерел, парадигма (греч. paradeigma – приклад, зразок) має декілька 
трактувань: 1) поняття античної і середньовічної філософії, що характеризує сферу вічних ідей як 
прототип, зразок, відповідно до якого бог-деміург створює світ сущого; 2) у сучасній філософії науки 
– система теоретичних, методологічних і аксіологічних установок,  прийнятих як зразок вирішення 
наукових задач і розділяються всіма членами наукового співтовариства. Термін "парадигма" у 
філософію науки вперше вводиться позитивістом Р. Бергманом, проте справжній пріоритет в його 
використанні і розповсюдженні належить Т. Куну, який у книзі "Структура наукових революцій" 
(1962) говорить про можливість виокремлення двох основних аспектів парадигми: епістомологічного 
і соціального. У епістомологічному плані парадигма є сукупністю фундаментальних знань, цінностей, 
переконань і технічних прийомів, виступаючих як зразок наукової діяльності. У соціальному плані 
парадигма характеризується тим, що вона визначає цілісність і межі наукового співтовариства, яке 
керується цією парадигмою. Існування парадигми, на думку Куна, пов'язане з періодами нормальної 
науки, в рамках яких вони виконують проективно-програмуючу і селективно-заборонну функції. 
Зміна парадигми здійснюється за допомогою наукових революцій, що пов'язані із своєрідним 
гештальт-переключенням наукового співтовариства на нову систему світобачення і цінностей. 
Критика надмірного соціологізму і психологізму в розумінні парадигми спонукала Т. Куна 
конкретизувати свою позицію за допомогою введення поняття "дисциплінарної матриці", 
синонімічного епістомологічному контексту парадигми. У структуру дисциплінарної матриці 
входять: 1) символічні узагальнення, які складають формальний апарат і мову, характерну для 
конкретної наукової дисципліни; 2) метафізичні компоненти, які визначають найбільш 
фундаментальні теоретичні і методологічні принципи світобачення; 3) цінності, які задають ідеали і 
норми побудови і обґрунтування наукового знання. Разом з тим, в рамках сучасної філософії науки 
поняття парадигми виявилося продуктивнішим при описі еталонних теоретико-методологічних 
підстав наукового пошуку [6: 504; 2-4]. 

Відтак, педагогічна парадигма постає не тільки узагальнюючо-ціннісною основою побудови 
педагогічних теорій, але й методом наукового педагогічного пошуку. Сам же розвиток різних освітніх 
парадигм зумовлюється не тільки тенденцією до спеціалізації наукових досліджень, але й 
протилежною тенденцією до розвитку міждисциплінарних наукових напрямів, на основі яких 
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починають створюватися окремі дослідницькі напрямки. Так, розвиток екології як 
міждисциплінарного напряму сповненого багатим міждисциплінарним змістом комплексного 
дослідження умов існування живих організмів привів до своєрідної "експансії" екології в науку та 
філософію, до її широкого проникнення в різні галузі науково-педагогічного знання, що зумовило 
виникнення багатьох екологічно орієнтованих дисциплін та напрямів: "соціальна екологія", 
"екологічна соціологія", "екологія міста", "екологічна педагогіка", "екологічна психологія", 
"екологічна психоакустика", "екопсихологія розвитку", "екологія особистості", "екологічна 
свідомість", "екологічне сприйняття", "екологічна етика"... Виникає низка таких "екзотичних" 
екологій, як "екологія культури", "інвайроментальна соціологія", "інтелектуальна екологія", 
"політична екологія", "екологія таланту" тощо [7-12]. Це говорить не тільки про розвиток окремого 
педагогічного напряму – екологічної освіти, але й про становлення нової ноосферо-екологічної 
освітньої  парадигми. 

Загалом, як пише Л. М. Горбунова, в рамках феномена множинності парадигм на сьогодні 
синхронічно існують такі базові педагогічні парадигми, як соціоцентрична, натурцентрична,  
антропоцентрична; класична і некласична освітні парадигми; парадигма традицій, технократична 
парадигма, гуманітарна парадигма; екогуманітарна, традиціоналістсько-консервативна, 
раціоналістична, неогуманістична (феноменологічна); холістична, гуманістична 
(антропоцентристська) парадигми [1: 91-95]. 

Існують й інші спроби уніфікації педагогічних парадигм. Так, І. А. Зазюн диференціює такі 
класичні навчально-виховні парадигмальні моделі, як: "вільна модель" (Р. Штейнер, Ф. Кумбс, 
Ч. Сільберман, В. С. Біблєр); особистісна модель (І. Д. Бех, Л. В. Занков, О. Я. Савченко); 
розвивальна модель (В. В. Давидов, С. Д. Максименко); активізаційна модель (М. М. Скаткін, 
В. І. Бондар, В. О. Моляко); формувальна модель (П. Я. Гальперін, Н. Ф. Тализіна, 
Н. Л. Коломинський, Ю. З. Гільбух) [13: 61].   

Зазначене вище дозволяє дійти висновку про необхідність побудови певної інтегральної освітньої 
парадигми, яка має виражати сутність сучасної соціокультурної ситуації, що, на наш погляд, можна 
виявити на основі універсального закону розвитку, який в найбільш загальному вигляді приймає 
форму гегелівської тріади: теза – антитезис – синтез, або єдине – множинне – ціле, або тотожність – 
відмінність-протилежність – нова тотожність. Ці діалектичні схеми на рівні предмету розвитку слід 
доповнити принципом тріадності, що знаходить своє вираження у вигляді філософської моделі 
реальності, елементами якої є людина і світ (внутрішнє і зовнішнє, суб'єкт і об'єкт).  

Відповідно до принципу універсального еволюціонізму, або універсальної парадигми розвитку 
[14], початковий етап онто- і філогенетичного розвитку виявляє єдність, синкретизм суб'єкта й 
об'єкта. На цьому етапі усі форми суспільної свідомості сполучені в певному науково-релігійній 
цілісності, де ірраціональний, релігійний аспект суспільної свідомості знаходить заломлення в 
механізмі психізації дійсності (коли людина і світ є єдиним психічним цілим), а раціональний, 
науковий аспект суспільної свідомості проявляється у формі інституту практичної магії, відблиск якої 
дійшов до нас у вигляді алхімії. Філософія тут має тенденцію зливатися з наукою (натурфілософія), а 
мистецтво, мораль і політика невіддільні від міфу. 

На цьому рівні розвитку людства знання про світ і людину представлені в синтетичному вигляді – 
у формі простих пралогічних, пратеоретичних моделей, занурених у міфологему і метафору. Людина 
і світ, суб'єкт і об'єкт на цьому етапі постають перед дослідником єдиним неподільним комплексом, а 
саме мислення виявляється багатозначним, пралогічним,  містичним, інтуїтивним. 

На другому етапі розвитку людства як виду і суб'єкту історії виявляється нарощування дихотомії 
людини і світу, їх асиметрізація: суб'єкт і об'єкт розводяться за полюсами. Координація відносин у 
суб'єкт-об'єктній системі знаходить своє вираження у такій моделі розвитку науки, яка виділяє 
класичний (об'єкт займає первинну позицію стосовно суб'єкта, тобто об'єкт, що виступає 
"об'єктивною реальністю, даною нам у наших відчуттях" впливає на суб'єкт і багато в чому його 
визначає) та некласичний (суб'єкт впливає на об'єкт) етапи розвитку теоретичної свідомості, 
однозначного, наукового, абстрактно-логічного мислення. 

Третій етап – період постнекласичного розвитку науки – пов'язаний з ідеєю злиття об'єкта і 
суб'єкта, з такою теоретичною парадигмою, у якій вони розглядаються як такі, що впливають один на 
одного і взаємно один одного потенціюють. При цьому розвиток людства немовби повертається до 
своїх сакральних джерел, але на вищому рівні розвитку. Водночас виявляється ідея 
комплементарності, взаємної додатковості раціональної й ірраціональної складових процесу пізнання 
світу, який уявляється як ціле, де все взаємопов'язане з усім. Саме на цій теоретичній основі 
утверджується концепція цілісності як важливий методологічний принцип нової парадигми освіти. 
Стає актуальним синтез науки і релігії, який реалізується на основі злиття наукового і релігійного 
підходів до пізнання і освоєння світу. При цьому міф сплавляється з теорією, а метафора за своєю 
науковою цінністю підіймається до рівня теоретичного об'єкту.  
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Згідно цієї закономірності розвиток освіти як соціального інституту набуває такого вигляду. 
Освіта як суспільний інститут еволюціонувала за схемою, яка найбільш рельєфно ілюструється 
діалектикою взаємин між учасниками навчально-виховного процесу. У примітивних соціумах, де 
людина поставала, у певному розумінні, інтегрованою у космос суспільного та природного буття, 
процес навчання суспільних форм життєдіяльності був сповнений природовідповідним змістом, а 
педагог виступав у ролі священика (містика), який здійснював процес вчення як акт ініціації, прямої 
передачі знання та досвіду (які тут були інтегровані у цілісний неподільний комплекс) у процесі 
колективної дії магічного ритуалу [15], який тут доречно зіставити із педагогічним процесом 
співробітництва. Педагог та його учні представляли цілісний суб'єкт-суб’єктний педагогічний 
комплекс, у якому процес осягнення буття з боку останніх реалізувався як процес цілісного, 
синергійного дійства педагогів і учнів, співтовариства, суспільства загалом.  

У подальшому в процесі соціально-економічної стратифікації та розвитку особистісного початку 
людини вчитель відкристалізувався як сутність, що передає готові знання, а сам педагогічний процес 
набуває якості суб’єкт-об’єктного процесу класичного зразка.  

Однак, починаючи з ХІХ сторіччя "духовне виробництво стає масовим явищем. Привілейоване 
положення інтелектуала як того, хто "прилучає до Істини", піддається сумніву. І ця втрата 
інтелектуалом "вчительської" позиції означала те, що віднині викладач та учень знаходяться в 
рівному положенні стосовно істини, і що вже недостатньо лише передавати готові знання, а 
необхідно розкривати учням сам процес народження знання" [16: 178]. Освітня сфера починає 
трансформуватися у бік суб'єкт-суб’єктної гуманістичної позиції, спостерігається відхід від класичної 
схеми педагогічного процесу, що проявляється у становленні особистісно орієнтованої, 
природновідповідної (екологічної) парадигми сучасної освіти.  

Загалом, тут простежується синергетична діалектична схема розвитку як чергування суб’єкт-
об’єктного (ієрархізованого, впорядкованого) і суб’єкт-суб’єктного (деієрархізованого, 
невпорядкованого) станів. Зазначений висновок загалом узгоджується з думкою І. А. Колєснікової, 
яка пише про дві наріжні цивілізаційні сходинки (цивілізаційні форми) – природну педагогіку та 
репродуктивно-педагогічну цивілізацію. Авторка зазначає, що людство знаходиться у стані переходу 
до третьої, креативно-педагогічної сходинки [17: 84-89].  

У зв’язку з цим є всі підстави стверджувати про ієрархічну (суб’єкт-об’єктну) та деієрархічну 
(суб’єкт-суб’єктну) стадії розвитку освіти як особливого гомеостатичного інституту збереження, 
відтворення та розвитку культурно-технологічного стану суспільства. У зв’язку з цим можна виділити 
три глобальні етапи розвитку освіти: 

а) етап деієрархізації педагогічної системи у примітивних співтовариствах, який виявляє суб’єкт-
суб’єктний стан інтеграції вчителя та учня, процес прямої передачі знання через спонтанний акт 
містичної ініціації чи спільної діяльності; 

б) етап ієрархізації педагогічної системи у соціумах нового часу, який виявляє суб’єкт-об’єктний 
стан диференціації вчителя та учня, коли процес передачі знання вчителем-раціократом 
опосередкований суб’єкт-об’єктними відносинами; 

в) етап деієрархізації педагогічної системи у інформаційному суспільстві, який виявляє суб’єкт-
суб’єктний стан інтеграції вчителя та учня (учитель та учень знаходяться у рівному положенні 
стосовно Істини), коли процес передачі знань ініціюється як розкриття учням самого процесу 
народження знання. 

Отже, третій етап еволюції освіти характеризується побудовою освітнього процесу на суб'єкт-
суб'єктній основі, розвитком міждисциплінарного синтезу і появою інтегральних дослідницьких 
напрямів. Такий підхід передбачає побудову цілісної суб’єкт-суб’єктної за своєю природою 
педагогічній парадигми, яка має інтегрувати різні міждисциплінарні напрями та педагогічні 
парадигми.  
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Вознюк А. В. Построение интегральной педагогической парадигмы: постановка проблемы. 

В статье обсуждается парадигмальный кризис современного образования; ставится проблема 
построения интегральной педагогической парадигмы; обосновывается концептуальный подход к ее 

построению, который определяет стратегии и средства ее реализации, что, в свою очередь, 
детерминирует организацию образовательного процесса в пределах  школы как социального 

института. 

Voznyuk O. V. Building the Integral Pedagogical Paradigm: Setting the Problem. 

A paradigm crisis of modern education is discussed in the article; the problem of building the integral 
pedagogical paradigm is set; conceptual approach to its building determining the strategies and means of its 
realization is grounded, that, in its turn, determines the organization of educational process in the framework 

of the school as the social institute. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
В КРЕАТИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

У статті викладено сучасні теоретичні підходи до проблеми реалізації творчої особистості в 
креативному освітньому середовищі, здійснено аналіз інформаційно-освітнього середовища та 
творчої креативності особистості, вивчено основні аспекти розвитку творчої особистості 

студента в креативному освітньому середовищі. 

Аналіз досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Аналіз 
досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми показав, що креативність 
як характеристика особистості сучасного фахівця отримала психологічне обґрунтування в працях 
О. О. Бодальова, Л. С. Виготського, У. Джемса, Г. С. Костюка, Ж. Піаже, С. Л. Рубінштейна та 
багатьох інших. Педагогічні дослідження цієї проблеми здійснювали Н. В. Гузій, Ю. М. Кулюткіна, 
М. О. Лазарєва, С. О. Сисоєвої, П. Торренса, Х. Е. Трика, Т. І. Шамової, Г. І. Щукіної тощо. Вони 
дають нам ґрунтовну підставу вважати, що визначальною якістю творчої особистості є креативність, 
яка, з одного боку, виступає важливою характеристикою діяльності, умовою і її результатом, а з 
іншого, – це цілісна особистісна якість, яка виступає системоутворюючою ланкою в структурі 
професіоналізму вчителя музики. 

Ускладнення завдань і способів вирішення проблеми педагогічних кадрів обумовлюють гостру 
потребу в теоретичному обґрунтуванні креативності як важливої характеристики професіоналізму 
сучасного педагога, створення необхідних умов реалізації особистісно орієнтованого навчання в 
практиці вищої школи та експериментальній перевірці методики навчального процесу, що дозволяє 
подолати суперечності між вимогами, які ускладнюються, до педагогічної професії й здатністю 
випускників педуніверситету творчо працювати в обраній професійній сфері, використовувати 
багатогранність своєї особистості у вирішенні професійних завдань.  

Мета нашої статті – розкрити особливості розвитку творчої особистості в креативному 
освітньому середовищі. 

Освіта суспільства стає сьогодні не лише найважливішим чинником технологічного і соціально-
економічного розвитку будь-якої країни, але і умовою виживання цивілізації, подолання її глобальної 
екологічної і духовної кризи. У XXI столітті, коли людство переходить в інформаційну стадію свого 
розвитку, освіта повинна стати безперервним процесом, найважливішою частиною життя кожної 
людини, що забезпечує йому можливість орієнтуватися в безбережному океані інформації, 
адаптуватися до безперервних технологічних інновацій.  

Головною вимогою сучасної освіти є її орієнтація на людину як основну цінність. При такому 
підході будь-які форми, методи, технології освіти є не самоціллю, а розглядаються в контексті одного 
з основних завдань освіти – забезпечити максимально сприятливі умови для саморозвитку 
особистості.  

У результаті освіта виявляється акцентованою на те, аби допомогти людині усвідомити і збагатити 
своє "Я", знайти своє місце і визначити соціальну роль в стосунках із зовнішнім світом, активізувати 
особистісне самотворення. Високоморальна, духовно багата, гармонійно розвинена особистість, 
здатна здійснювати постійний саморозвиток, є тією метою, на досягнення якої мають бути направлені 
всі зусилля педагогіки як науки і області практичної діяльності.  

Аналізуючи багатогранне поняття освітнього середовища, хочеться акцентувати увагу на тому, що 
його найменш доцільно розглядати як "систему впливів і умов формування особистості по заданому 
зразку" [1], але як всіляку полікультурну освіту, індивідуальну для кожного, хто навчається, 
середовище для побудови власного "Я", що забезпечує створення умов для актуалізації внутрішнього 
світу того, хто навчається, його особистісного зростання, самореалізації, становлення його 
самосвідомості.  

Інформаційно-освітнє середовище – програмно-телекомунікаційний і педагогічний простір з 
єдиними технологічними засобами ведення навчального процесу, його інформаційною підтримкою і 
документуванням в середовищі Інтернет будь-якого числа навчальних закладів, незалежно від їх 
професійної спеціалізації (рівня пропонованої освіти), організаційно-правової форми і форми 
власності [2].  

Средовищеорієнтованний підхід дозволяє перенести акцент в діяльності викладача з активної 
педагогічної дії на особу формування "освітнього середовища", в якому відбувається її самонавчання 
і саморозвиток. При такій організації освіти включаються механізми внутрішньої активності того, хто 
навчається, в його взаємодіях з середовищем.  
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Чим більше і повніше особистість використовує можливості середовища, тим більш успішно 
відбувається її вільний і активний саморозвиток: людина одночасно є продуктом і творцем свого 
середовища, яке їй дає фізичну основу для життя і робить можливим інтелектуальний, моральний, 
суспільний і духовний розвиток.  

Інформація є складною субстанцією, яка сприймається кожною людиною індивідуально, залежно 
від її здібностей, психологічних особливостей, рівня розвитку мислення і так далі. У сучасних умовах 
знання людини повинне виходити не з єдиного спеціалізованого тезауруса, а зі всього різноманіття 
думок, підходів, ідей і, перш за все, – з особистісних, когнітивних і методологічних навиків, здібності 
до критичного оцінювання і зіставлення всього різноманіття отриманої інформації. Тому освітнє 
середовище, для того, щоб бути інформаційно насиченим для того, хто навчається, має бути 
багаторівневою, володіти принциповою надмірністю і невичерпністю. Рушійними силами 
саморозвитку особистості є внутрішні протиріччя, тому освітнє середовище має бути "насичене" 
освітніми ситуаціями, які володіють значною мірою невизначеності, містять амбівалентні оцінки, що 
зпримусять того, хто навчається, "включити" механізми самодетермінації, саморозвитку.  

Саморозвиток особистості багато в чому залежить від індивідуалізації освітнього середовища. 
Будь-яка людина "заповнена" своїм власним ментальним досвідом, який і зумовлює характер його 
активності в тих або інших конкретних ситуаціях. Склад і будова цього досвіду в кожної людини 
різні, тому люди розрізняються за своїми пізнавальними можливостями. Крім того, люди 
розрізняються за темпераментом, за когнітивними стилями, за переважаючими біоритмами, за 
психосоціотипами.  

Таким чином, розвиток творчої особистості, що навчається, має два взаємопов'язані аспекти:  
1. Підвищення продуктивності інтелектуальної діяльності, за рахунок формування здібностей 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, враховувати причинно-наслідкові стосунки, досліджувати, 
систематизувати свої знання, обґрунтовувати власну точку зору, породжувати нові ідеї і т. д. 

2. Зростання індивідуальної своєрідності, на основі обліку індивідуальних пізнавальних 
схильностей, біоритмів, психотипів, когнітивних стилів, вибірковості у виборі учбового матеріалу.  

Кожна людина сьогодні об'єктивно потребує створення умов, які б сприяли інтелектуальному і 
творчому її зростанню. Такі умови можуть бути створені в креативному освітньому середовищі, що 
забезпечує максимальну міру індивідуалізації за рахунок широкого використання інформаційних 
технологій. Дане середовище надає тому, хто навчається, можливість (самостійного або у взаємодії з 
педагогом, промовцем в ролі старшого товариша, партнера) формування індивідуалізованої освітньої 
траєкторії. Зміст освіти, способи спілкування тих, хто навчається, із знанням в освітньому середовищі 
повинні максимально підстроюватися під особливості конкретної людини, у напрямі обліку реальних 
психологічних механізмів інтелектуального розвитку особистості, когнітивного стилю і ментального 
досвіду кожного.  

Як критерії оцінки ефективності тих або інших форм і методів навчання повинні виступати не 
лише показники, що враховують міру опанування знаннями, уміннями і навичками, але і показниками 
сформованості певних особистісних якостей, що характеризують різні сторони розвитку інтелекту, 
духовності, творчих здібностей студентів [3]. Відповідно оцінювання перетворюється з 
одновимірного в складний багатовимірний, багатогранний процес, що як можна більш повніше 
враховує особливості розвитку особистості.  

Особлива увага в освітньому середовищі на основі інформаційних технологій повинна 
приділятися розвитку креативності студентів. При цьому креативність розуміється як інтегральна 
стійка характеристика особистості, що визначає її здібності до творчості, прийняття нового, 
нестандартного творчого мислення, генерування великого числа оригінальних і корисних ідей [4]. 
Основна мета креативного освітнього середовища – "розбудити" в людині творця і максимально 
розвинути в ній закладений творчий потенціал.  

Креативне освітнє середовище повинне не лише надавати можливість кожному студенту на будь-
якому освітньому рівні розвинути вихідний творчий потенціал, але і (а це на наш погляд – головне) 
збудити потребу в подальшому самопізнанні, творчому саморозвитку, сформувати в людини 
об'єктивну самооцінку. Основними вимогами до креативного освітнього середовища є висока міра 
невизначеності і проблемної, безперервність і спадкоємність, прийняття того, що навчається і 
включення його в активну освітню діяльність.  

Як комунікативний компонент креативного освітнього середовища рекомендується 
використовувати інформаційні і телекомунікаційні технології. Актуальність використання 
інформаційних і телекомунікаційних технологій в освіті визначається наступними причинами:  

− виключно широкими можливостями інформаційних і телекомунікаційних технологій з 
індивідуалізації освіти;  

− підвищенням мотивації студентів при використанні інформаційних і 
телекомунікаційних технологій і посиленням емоційного фону освіти;  
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− наданням широкого поля для активної самостійної діяльності;  
− забезпеченням широкої зони контактів; 
− спілкування через інтернет;  
− можливістю комплексної дії на різні органи чуття;  
− високою наочністю, що забезпечує можливість глибокого проникнення в процеси, що 

вивчаються;  
− все зростаючими інтерактивними можливостями інформаційних і телекомунікаційних 

технологій;  
− легкістю і звичністю організації ігрових форм навчання.  

Дослідження американських учених показали, що максимальну користь від вживання 
інформаційних технологій у навчальному процесі отримують ті, що навчаються з вищими 
показниками успішності та мотивації [5].  

Інформаційні технології вже самі по собі виступають досить сильним чинником підвищення 
мотивації освіти. Проте, можна виділити наступні шляхи і способи мотивації, які рекомендується 
враховувати при створенні креативного освітнього середовища на основі інформаційних технологій:  

− орієнтація на досягнення конкретних навчальних цілей і освоєння конкретних дій;  
− підвищення актуальності і новизни вмісту; електронні підручники дозволяють постійно 

доповнювати, модернізувати, оновлювати матеріал ;  
− розкриття значущості професійних знань;  
− забезпечення прийняття студентом ролі дослідника;  
− надання студенту свободи дій при управлінні освоюваними об'єктами в рамках заданих 

завдань, що носять творчий характер;  
− вживання наочності, цікавості, емоційності, ефекту парадоксальності, здивування; 

можливості моделювання явищ, тривимірної графіки, відео, мультиплікації і звуків дозволяють 
студенту отримати максимальне творче враження, подальший саморозвиток;  

− використання порівнянь і аналогій, асоціацій, зрозумілих і близьких студенту; велике 
значення для цього має індивідуалізація освіти при використанні інформаційних технологій, 
можливість побудови динамічної моделі творчого процесу;  

− використання витворів мистецтва і літератури; динамічне включення в освоюваний 
матеріал електронного підручника картин і фотографій, музичне оформлення;  

− вживання активних, діяльних методів і форм навчання: спільних мережевих проектів, 
комп'ютерних ділових ігор, проблемного методу, навчання через відкриття, підкріплюваних 
комп'ютерними банками інформації, розвиненою пошуковою системою, експертними системами 
підтримки ухвалення рішення і т. д.;  

− структуризація учбового матеріалу, розділення його на логічно цілісні, невеликі за 
розміром блоки; виділення головних ідей, думок;  

− використання творчих завдань з елементами новизни і непередбачуваності;  
− роз'яснення студенту системи побудови матеріалу, що сприяє побудові творчого 

процесу;  
− обмеження використання на заняттях ситуацій змагання, суперництва; переважнішою є 

ініціація студента до аналізу і порівняння своїх власних творчих результатів і досягнень – 
рефлексії;  

− зняття тимчасових обмежень там, де це представляється можливим.  
Треба зауважити, що основна мета креативного освітнього середовища – "розбудити" в людині 

творця і максимально розвинути в ній закладений творчий потенціал.  
Креативне освітнє середовище повинне не лише надавати можливість кожному студенту на будь-

якому освітньому рівні розвинути вихідний творчий потенціал, але і (а це на наш погляд – головне) 
збудити потребу в подальшому самопізнанні, творчому саморозвитку, сформувати в людини 
об'єктивну самооцінку. Основними вимогами до креативного освітнього середовища на сьогодні є 
висока міра невизначеності і проблемності творчого процесу, безперервність і спадкоємність, 
прийняття того, хто навчається і включення його в активну освітню діяльність. Тому, освітнє 
середовище, як цілісне начало, що розвивається і самоорганізується, виступає як засіб 
багатофакторної детерміації саморозвитку творчої особистості того, хто навчається, як основний 
чинник продуктивної освіти.  
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Деревянная Л. И. Особенность творческой реализации личности 
в креативной образовательной cреде. 

В статье изложены современные теоретические подходы к проблеме реализации творческой 
личности в креативной образовательной среде, осуществлен анализ информационно-

образовательной среды и творческой креативности личности, изучены основные аспекты развития 
творческой личности студента в креативной образовательной среде. 

Derevyana L. І. The Feature of Creative Realisation of the Person in Creative 
Educational Surrounding. 

In the article modern theoretical approaches to the problem of realisation of the creative person in the 
creative educational environment are stated, the analysis is carried out of information educational 

environments and creative creativeness of a  person, the basic aspects of development of the creative 
personality of the student in the creative educational environment are studied. 
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ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ 
У КУРСІ "ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ" 

У статті викладено зміст предметних компетенцій з хімії, які формуються у студентів-екологів у 
процесі вивчення двох модулів дисципліни "Хімія з основами біогеохімії": модуль 1  "Хімія" та 

модуль 2 "Основи хімічного аналізу та біогеохімії". Враховано зміни в освітньо-професійній програмі 
підготовки студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища 

та збалансоване природокористування", внесені у 2009 році. 

Дисципліна "Хімія з основами біогеохімії" згідно з Галузевим стандартом вищої освіти України 
(освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра напряму підготовки 0708 "Екологія" [1]) 
належала до циклу нормативних дисциплін природничо-наукової підготовки. За новою концепцією 
дисципліни, закріпленою у 2009 році відповідними змінами в освітньо-професійній програмі 
підготовки студентів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування" освітньо-кваліфікаційного рівня – бакалавр, її статус підвищено 
шляхом переведення в цикл дисциплін професійної підготовки. Це викликало необхідність перегляду 
змісту предметних компетенцій з хімії, що формуватимуться у майбутніх екологів, зокрема 
посилення його адаптованості до змісту інших дисциплін циклу професійної підготовки та напряму 
підготовки в цілому. У висвітленні оновленої сутності предметних компетенцій з хімії й полягає мета 
нашого дослідження. 

Відповідно до вимог кредитно-модульної системи організації навчального процесу в курсі "Хімія з 
основами біогеохімії" вирізняємо 2 модулі: "Хімія" й "Основи хімічного аналізу та біогеохімії". 
Метою вивчення кожного з них та дисципліни в цілому є формування у студентів предметних 
компетенцій з хімії [2]. 

У змісті першого модуля закладено теоретичні й практичні засади усіх розділів хімії. Їх сучасні 
здобутки створюють підґрунтя для дослідження хімічних аспектів довкілля та вирішення 
різнопланових задач у галузі екології, зокрема забезпечення заходів по охороні навколишнього 
середовища від забруднення продуктами життєдіяльності людини, виробництву екологічно-чистої 
продукції, створенню належних умов проживання населення.  

За змістом модуля "Хімія" передбачено формування таких предметних компетенцій: 
І. Предметні компетенції, що формуються у студентів за змістом модуля 1 "Хімія": 
1. Використання нормативних навчальних елементів модуля 1 (атомна, молекулярна та полімерна 

організація речовин, радіоактивність, розчини, гомогенні й гетерогенні системи, осмос, колоїдні 
розчини, швидкість хімічних реакцій, електролітична дисоціація, гідроліз, йонний добуток води, 
буферні розчини, електродний потенціал, окисно-відновні реакції, властивості речовин тощо) для 
розуміння сутності та закономірностей протікання процесів, що відбуваються у природному та 
техногенному навколишньому середовищі, зокрема: 

− радіаційних процесів; 
− утворення гомогенних та гетерогенних систем; 
− сорбційних процесів; 
− осмотичних явищ; 
− кінетичних, оптичних та електричних процесів в колоїдних системах; 
− процесів добування та очистки колоїдних розчинів; 
− проходження хімічних реакцій (швидкості, умов, стану хімічної рівноваги); 
− електролітичної дисоціації; 
− гідролізу солей; 
− явища буферності; 
− окисно-відновних й електрохімічних процесів (електролізу, корозії металів тощо). 

2. Володіння методологією хімічної науки як необхідної передумови проведення екологічних 
досліджень: 

– загальнонауковими методами: висування гіпотез, аналізу й синтезу, абстрагування, 
узагальнення, моделювання, спостереження, експерименту та ін. 

– спеціальними методами: нагрівання, охолодження, дистиляція, центрифугування, перегонка та 
ін. 

3. Виявлення взаємозалежності між структурою, властивостями, поширенням у природі, 
біологічними функціями, застосуванням хімічних елементів, неорганічних й органічних сполук та їх 
угруповань для пояснення характеру  впливу на довкілля, зокрема: 
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− будова атомів хімічного елемента → його властивості → поширення в живій та неживій 
природі → біологічні функції → застосування; 

− атомна, молекулярна та полімерна організація неорганічних речовин → їх властивості 
→ поширення в живій та неживій природі → біологічне значення → застосування → вплив на 
довкілля; 

− молекулярна та полімерна організація  органічних речовин → їх властивості → 
поширення в живій та неживій природі → біологічні функції → застосування → вплив на 
довкілля; 

− структура колоїдів → їх кінетичні, оптичні та електричні властивості → поширення в 
живій та неживій природі → біологічне значення → застосування → характер впливу на 
довкілля. 

4. Встановлення генетичних зв’язків між речовинами, зокрема між: 
− речовинами атомного, молекулярного і полімерного рівнів структурної організації; 
− неорганічними й органічними речовинами. 

5. Володіння технікою хімічного експерименту та застосування сучасного хімічного обладнання з 
метою набуття досвіду, необхідного для вивчення об’єктів і явищ навколишнього середовища. 

6. Дослідження хімічних процесів (швидкості й умов проведення хімічних реакцій, впливу на 
хімічну рівновагу, електролітичної дисоціації, гідролізу солей, окисно-відновних процесів), якісного та 
кількісного складу, будови, властивостей речовин як необхідної умови об’єктивної оцінки стану 
довкілля. 

7. Здійснення розрахунків на визначення: 
− концентрації розчинів (молярної, моляльної, молярної концентрації еквівалентів, титру, 

мольної частки); 
− осмотичного тиску; 
− тиску насиченої пари розчинника над розчином (за першим законом Рауля); 
− пониження температури кристалізації та підвищення температури кипіння розчинів (за 

другим законом Рауля); 
− швидкості та температурного коефіцієнта швидкості хімічних реакцій; 
− ступеня і константи хімічної рівноваги; 
− водневого (гідрогенного) і гідроксильного показників; 
− концентрації йонів Гідрогену та гідроксид-іонів; 
− ступеня дисоціації й константи гідролізу; 
− добутку розчинності; 
− буферної ємності; 
− кількості електронів, що беруть участь в окисно-відновних процесах, та коефіцієнтів у 

відповідних рівняннях реакцій; 
− електродних потенціалів за рівнянням Нернста; 
− маси та об’єму вихідних речовин або продуктів реакції;  
− статистичних і графічних обробок результатів дослідження: 
− збір даних та побудова графіків залежності швидкості хімічних реакцій від температури 

й концентрації розчинів речовин; 
− зображення схем гальванічних елементів та процесів електролізу. 

8. Самостійне теоретичне і практичне здобуття знань про хімічні аспекти довкілля та їх 
систематизація у вигляді звіту, статті, доповіді на науковій конференції тощо як передумова 
вирішення професійно-практичних завдань: 

− за програмою самостійної роботи студентів з модуля 1; 
− згідно плану індивідуальної роботи студентів, розробленого кафедрою. 

У другому модулі курсу викладено хімічні засади вивчення об’єктів живої та неживої природи. 
Він є інтеграційним щодо супутних дисциплін циклу природничо-наукової та професійної підготовки. 
На змісті модуля 2 у майбутніх екологів формуватимуться такі предметні компетенції з хімії: 

ІІ. Предметні компетенції, що формуються у студентів за змістом модуля 2 "Основи 
хімічного аналізу та біогеохімії": 

1. Використання нормативних навчальних елементів модуля 2 (аналітична хімія, біогеохімія, 
"жива речовина", "бiосфера", природна система, хiмiчний склад тварин, рослин і лiтосфери, макро-, 
мiкро- і ультра елементи, бiофiльнiсть елементiв, коефiцiєнт бiологiчного поглинання (КБП), 
пестициди, їх вплив на живу речовину, радіотоксини, радіопротектори, ГДК, токсичність, аналіз 
об’єктів довкілля на хімічний склад, вiдбiр, консервація та зберігання проб об’єктів довкілля, хімічні 
показники якості об’єктів довкілля, очистка води від катіонів важких металів, органічних речовин, 
радіонуклідів тощо) для розуміння сутності та закономірностей протікання процесів, що 
відбуваються у природному та техногенному навколишньому середовищі, зокрема: 
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− саморегуляції, еволюційності, емерджентності, стійкості природних систем; 
− безперервності, оновлення форм життя, спливання в часі й просторі, циклічності як 

закономірності процесу розвитку життя на Землі; 
− бiогенної й геохімічної міграції речовин; 
− великого геологічного та малого біологічного колообігів хімічних речовин; 
− бiогеохiмiчних циклів; 
− прижиттєвого та посмертного типу обміну речовин; 
− бiогенної акумуляції мінеральних сполук; 
− газообміну, окиснення, відновлення, концентрування, акумулювання, синтезу, розкладу 

"живої речовини"; 
− колообігів Карбону, Оксигену, Гідрогену, Нітрогену, Фосфору, Сульфуру, Кальцію, 

Плюмбуму; 
− акумуляції Карбону в біосфері "живою речовиною"; 
− аеробних й анаеробних процесів метаболізму; 
− "нітрифікації біосфери"; 
− "дефосфатизації й фосфатизації суші"; 
− кислотних дощів та зростання кислотності ґрунтів; 
− колообігу органічних речовин; 
− техногенезу; 
− очистки води від катіонів важких металів, органічних речовин та радіонуклідів; 
− трансформації біосфери в ноосферу.  

2. Володіння методологією хімічної науки як необхідної передумови проведення екологічних 
досліджень: 

− загальнонауковими методами: висування гіпотез, аналізу й синтезу, абстрагування, 
узагальнення, моделювання, спостереження, експерименту та ін.; 

− спеціальними методами: якісний (дробний і систематичний) та кількісний аналіз 
(титриметричний, газоволюметричний, гравіметричний, хроматографічний, потенціометричний, 
атомно-адсорбційний та ін.).  

3. Виявлення взаємозалежності між структурою, властивостями, поширенням у природі, 
біологічними функціями, застосуванням хімічних елементів, неорганічних й органічних сполук та їх 
угруповань для пояснення характеру впливу на довкілля, зокрема: 

− хімічні елементи: структурні особливості → властивості → поширення у природі згідно 
з бiогеохiмiчним та геохімічним районуванням біосфери → характер впливу на довкілля → 
техногенез; 

− біогенні елементи: структура → властивості → поширення у природі → біологічна роль 
→ застосування → характер впливу на довкілля; 

− радіоактивні елементи: структура → властивості → поширення у природі → 
застосування → характер впливу на "живу речовину"; 

− хлорорганічні пестициди: склад → будова → властивості → застосування → характер 
впливу на довкілля; 

− об’єкти неживої природи (повітря, вода, ґрунт): хімічний склад → біосферне значення; 
− "жива речовина": хімічний склад → властивості та біосферні функції. 

4. Встановлення генетичних зв’язків між речовинами для розуміння процесів міграції та колообігу 
хімічних елементів у біосфері, зокрема: 

− взаємопереходів між неорганічними та органічними речовинами різних рівнів 
структурної організації в їх геохімічних та біологічних міграціях під час великого геологічного 
та малого біологічного колообігів хімічних елементів.  

5. Володіння технікою хімічного експерименту та застосування сучасного хімічного обладнання: 
− фотоелектроколориметра; 
− потенціометра; 
− хроматографа з метою набуття досвіду, необхідного для вивчення об’єктів і явищ 

навколишнього середовища, зокрема води, ґрунту, повітря, рослинницької продукції. 
6. Дослідження якісного та кількісного складу об’єктів довкілля як необхідної умови об’єктивної 

оцінки їх якості, зокрема: 
− якісного складу модельних розчинів; 
− твердості води та вмісту у воді Кальцію й Магнію методом комплексонометрії; 
− вмісту катіонів Феруму в об’єктах довкілля методом фотометрії; 
− вмісту нітратів у об’єктах довкілля методом потенціометрії; 
− вмісту кисню у воді методом йодометрії; 
− вмісту хлоровмісних отрутохімікатів в об’єктах довкілля методом хроматографії.  
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7. Здійснення розрахунків на визначення: 
− концентрації досліджуваних речовин в об’єктах живої та неживої природи; 
− маси наважки; 
− об’єму розчинника наважки; 
− об’єму осаджувача наважки; 
− масової частки речовини у досліджуваному зразку; 
− фактору перерахунку, 

статистичних і графічних обробок результатів дослідження: 
− побудова калібрувальних графіків залежності оптичної густини розчинів речовин від їх 

концентрації та встановлення за ними концентрації досліджуваного розчину; 
− порівняння одержаних результатів дослідження вмісту нітратів і хлоровмісних 

отрутохімікатів в об’єктах довкілля з їх гранично допустимими концентраціями; 
− встановлення відповідності фізико-хімічних параметрів об’єктів довкілля існуючим 

стандартам і нормативам. 
8. Самостійне теоретичне і практичне здобуття знань про хімічні аспекти довкілля та їх 

систематизація у вигляді звіту, статті, доповіді на науковій конференції тощо як передумова 
вирішення професійно-практичних завдань: 

− за програмою самостійної роботи студентів з модуля 2; 
− згідно плану індивідуальної роботи студентів, розробленого кафедрою. 

Вважаємо, що визначеність переліку й змісту предметних компетенцій з хімії курсу "Хімія з 
основами біогеохімії" сприятиме їх цілеспрямованому формуванню у студентів-екологів. 
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Заблоцкая О. С. Предметные компетенции будущих экологов в курсе 
"Химия с основами биогеохимии" 

В статье изложено содержание предметных компетенций по химии, которые формируются у 
студентов-экологов в процессе изучения двух модулей дисциплины "Химия с основами биогеохимии": 
модуль 1  "Химия" и модуль 2 "Основы химического анализа и биогеохимии". Учтены изменения в 
образовательно-профессиональной программе подготовки студентов направления подготовки 

6.040106 "Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природоиспользование", 
внесенные в 2009 году. 

Zablotska O. S. Subject Competencies of Would-be Ecologists in the Course 
of "Chemistry with Basic Biogeochemistry". 

In the article the author states students-ecologists' subject competencies' content to be formed while learning 
two modules of "Chemistry with basic biogeochemistry" course: the Module 1 "Chemistry" and the Module 2 

"The basic chemical analysis and biogeochemistry". The alterations made in 2009 in the professional 
educational program for students preparation of 6.040106 direction ("Ecology, environmental protection 

and balanced used of nature") were taken into account. 
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ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ВУЗАХ 

Тестування є ефективним засобом контролю. Воно може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх 
функцій контролю і дає можливість у досить короткий час сформувати уявлення про знання 
студентів, зокрема при вивченні іноземної мови в аграрних вузах. У статті докладно описано 

прийоми тестування, що сприяють активізації навчальної діяльності студентів під час вивчення 
іноземної мови. 

Гуманізація змісту, методів і форм педагогічного процесу в аграрних вузах породжує проблему 
контролю знань у майбутніх спеціалістів. Важливою умовою підвищення ефективності навчально-
виховного процесу є систематичне використання педагогом об’єктивної інформації про перебіг та 
результати навчально-пізнавальної діяльності студентів, яку викладач отримує в процесі контрольно-
оцінювальної діяльності. 

Впровадження сучасних методів контролю та оцінки у практику навчання у вищих аграрних 
навчальних закладах забезпечило б дотримання вимог, що висуваються до контролю, – об’єктивність, 
надійність, вимірюваність, цілеспрямованість, систематичність, тощо, – і дозволило б зробити 
навчання ефективним та наблизити його до світових стандартів. 

Проблема оцінювання знань студентів стала предметом психолого-педагогічних досліджень, 
присвячених вивченню окремих аспектів даної проблеми: історичний аналіз проблеми контролю та 
оцінки знань студентів, функції контролю, основні принципи контролю та оцінки знань, види перевірки 
навчальної роботи, методи і форми організації контролю знань (А. М. Алексюк); сутність діагностики 
якості освіти, загальні питання оцінки якості результатів навчання, рейтингову систему оцінки якості 
засвоєння навчального матеріалу, тестування як психолого-педагогічний засіб оцінки академічних 
здібностей студентів (Д. В. Чернілевський); критеріїв та норм педагогічної оцінки на основі 
застосування різнобічних засобів контролю (В. Безпалько, Т. Ільїна, Е. Петровський та ін.); 
обґрунтування ефективності тестових методик контролю (Н. Тализіна, В. Бочарникова, Н. Шиян та ін.); 
інноваційних технологій навчання і виховання (І. Бабін, І. Богданова, А. Бойко, О. Євдокимов та ін.).  

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності використання тестів під час 
вивчення іноземної мови, зокрема в аграрних вузах. 

Дослідження показують, що відсутність регулярного об’єктивного контролю знижує інтерес 
студентів до результатів своєї праці, що потім негативно позначається і на ставленні до процесу 
навчання. Щоб не втратити керування процесами засвоєння знань, необхідно проводити контрольні 
роботи. Як показує досвід, у студентів немає достатньо стимулів і можливостей підготовки до них під 
час традиційного проведення контролю. Засвоєння – процес пізнавальної діяльності, який включає 
ряд психологічних процесів: сприймання, пам’ять, мислення тощо. У ньому беруть участь не тільки 
розумові процеси. Воно безпосередньо пов’язане із властивостями особистості, її емоціями, 
вольовими якостями. Засвоєння відбувається тільки в активній діяльності, тобто тільки тоді, коли сам 
студент активно діє з навчальним матеріалом, виявляє максимум самостійності, намагається 
застосувати свої знання під час розв’язування різних питань. 

Під активізацією навчально-пізнавальної діяльності розуміють підвищення рівня усвідомленого 
пізнання об’єктивно-реальних закономірностей у процесі навчання. Кожен викладач застосовує у 
навчальному процесі свої прийоми активізації пізнавальної діяльності студентів, але досвід роботи 
одного викладача не може бути механічно застосований іншими. Основним завданням роботи 
викладача з активізації пізнавальної діяльності студентів полягає в розвитку їх творчих здібностей. 
Відомо, що здібності людини, в тому числі і студентів, розвиваються в процесі діяльності. Засобом 
розвитку пізнавальних здібностей студентів є вміле застосування таких методів і прийомів, які 
забезпечують високу активність учнів у навчальному пізнанні. Методи і прийоми активізації, що їх 
застосовує викладач, повинні враховувати рівень пізнавальних здібностей учнів, тому що непосильні 
завдання можуть підірвати віру студентів у свої сили і не дадуть позитивного ефекту. Тому система 
роботи викладача з активізації пізнавальної діяльності студентів повинна будуватись з врахуванням 
поступового і цілеспрямованого розвитку творчих пізнавальних здібностей студентів, розвитку їх 
мислення. У процесі навчання студент здійснює різні дії, в яких виступають основні психічні 
процеси: відчуття, сприймання, уява, мислення, пам’ять та ін. Оскільки з усіх пізнавальних психічних 
процесів провідним є мислення, то варто зазначити, що активізувати діяльність студентів – це 
активізувати їх мислення. Разом з тим треба пам’ятати, що без бажання студента вчитися всі старання 
викладача не дадуть очікуваних наслідків. Без належного функціонування пам’яті, наявності певних 
зусиль, переживань негативних емоцій, що виникають під час ускладнення завдань діяльності, у 
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випадку конфлікту неможливо успішно використати свої знання, уміння та навички. Готовність 
пам’яті до швидкого відтворення у складних ситуаціях професійної діяльності забезпечує правильне 
використання знань, а значить, успішне розв’язання проблем, що виникають. Тренування пам’яті 
студентів проходить протягом вивчення всього курсу іноземної мови. Це відбувається під час 
підготовки до контрольних робіт та під час їх проведення і виконання відповідних завдань. Як 
показали наші дослідження, для розвитку готовності пам’яті до швидкого відтворення більш вдалим є 
проведення тестових завдань, але тут потрібно враховувати темперамент студентів, тому що час, 
відведений для відповідей обмежений, і студенти можуть отримати нереальні бали.  

Отже, тестування як термін у вузькому розумінні означає використання і проведення тесту, а в 
широкому – сукупність етапів планування, складання і випробовування тестів, обробки та 
інтерпретації результатів проведення тесту [1: 3-4]. Тест (від англ. test – перевірка, випробовування) – 
це підготовлений відповідно до певних вимог комплекс завдань, які пройшли попереднє 
випробування з метою визначення якісних показників і які дозволяють визначити рівень студентів з 
певної теми.  

Основними показниками, що характеризують тест, є валідність і надійність. Валідність – показник 
того, що тест дійсно оцінює знання і вміння, для перевірки яких він призначений. Якщо експерти 
(наприклад, викладачі, методисти) згодні з тим, що тест добре оцінює знання й уміння з певної теми, 
для якої він створений, то його можна вважати валідним. Валідність, визначена за допомогою 
узгодженої думки спеціалістів, часто називається змістовою або очевидною. Вона означає, що тест 
вимірює те, чого навчали студентів [2: 128].  

Надійність означає ймовірність одержання студентами однакових результатів за виконання тесту в 
різноманітних ситуаціях тестування, зокрема при оцінюванні різними експертами (викладачами). 
Тест вважається надійним, якщо різні викладачі однаково оцінюють його виконання студентом [2: 
128].  

Цікавим є той факт, що дидактичні тести мають суттєві переваги над традиційними методами 
контролю успішності.  

1. Вони дають можливість перевіряти засвоєння навчального матеріалу всіма студентами. При 
цьому застосовується однакова, заздалегідь розроблена шкала оцінок. Це значно підвищує 
об’єктивність і обґрунтованість оцінки порівняно з традиційними методами усного і письмового 
контролю. При створенні дидактичних тестів характер відповіді визначається в процесі підготовки 
тестового завдання. При підготовці звичайних письмових завдань викладач думає головним чином 
про формулювання питань і рідко задумується над тим, якими повинні бути відповіді на них.  

2. Тести успішності потребують коротких відповідей, що дозволяє викладачу за порівняно 
короткий час перевірити значно більший обсяг знань, ніж це можна зробити за допомогою звичайних 
письмових або усних запитань. 

3. Крім того, оскільки правильні відповіді відомі ще до проведення тесту, то такі зовнішні 
чинники, як почерк або граматичні помилки, не впливають на оцінку. Виключаються у цьому випадку 
й упереджене ставлення до студента. Характер відповідей на перші завдання не впливає на ставлення 
викладача до інших відповідей студента, оскільки відповіді однозначні і відомі заздалегідь. Те ж 
можна сказати й стосовно стандартів оцінки. Неузгодженість в оцінках, що ставляться різними 
викладачами, фактично зникає.  

4. Тести дозволяють здійснювати регулярний і оперативний контроль за навчальною 
діяльністю, що спонукає студентів до систематичної підготовки з предмета.    

5. Тести приваблюють студентів своєю незвичайністю і підвищують тим самим інтерес до 
навчання.  

6. Нарешті, систематичне застосування тестів, з одного боку, дає можливість видозмінити 
підсумкові форми контролю, зробивши в них основний акцент на уміння і навички, а також знання 
більш високого рівня, з іншого боку – наявність постійного рейтингу в кожного учня дозволяє 
підвищити об’єктивність підсумкового контролю, а в деяких випадках і зовсім відмовитись від нього 
[2: 129-130].  

Мінімальною одиницею тесту є тестове завдання, яке передбачає певну вербальну чи невербальну 
реакцію тестованого. Кожне тестове завдання створює певну тестову ситуацію. Тестова ситуація 
може подаватися вербальними (текст) і невербальними, наочними (малюнка, схеми, таблиці) 
засобами. Відповідь може бути вибірковою та конструйованою. Вибіркова відповідь передбачає вибір 
правильної відповіді з кількох запропонованих. Конструйована відповідь формулюється самим 
тестованим на рівні окремого слова, речення чи висловлення [3: 165]. 

В аграрних вузах до загальних вимог відносять знання державної мови та однієї з іноземних мов 
на рівні професійного і побутового спілкування, а також здатність засвоєння нових знань, 
прогресивних  технологій та різноманітних новацій. Мотивацією щодо оволодіння читанням 
іноземною мовою служить професійна потреба студента стати висококваліфікованим фахівцем з 
умінням спілкуватися іноземною мовою та здобувати інформацію з іноземних джерел за фахом. 
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Відповідно до цілей та задач навчання іноземної мови, загальна побудова курсу повинна сприяти 
розвитку різних видів даної мовленнєвої діяльності, необхідних майбутньому спеціалісту в його 
роботі.  

Для подальшої роботи над складанням тестових завдань нами були визначені такі прийоми 
тестування, які найбільш раціонально використовувати під час поточного, тематичного і 
підсумкового тестування професійно орієнтованого читання в аграрних вузах. Серед цих прийомів 
виділяють запитання-відповідь, правильно-неправильно, множинний вибір, перегрупування, 
відновлення, вставляння, клоуз-тест, трансформування, переклад, знаходження/виправлення помилок. 

Прийоми тестування досить повно описані в спеціальній літературі. В цілях нашого дослідження 
необхідно уточнити прийоми тестування для використання в тестових завданнях з професійно 
орієнтованого читання в аграрних вузах. Уточнення цього списку прийомів необхідно зробити з 
урахуванням прямих та опосередкованих об’єктів тестування. 

Так, тестове завдання "запитання-відповідь" спрямовані на знаходження безпомилкової відповіді 
на конкретне запитання шляхом вибору правильного варіанта з декількох запропонованих або 
складання свого власного. Завдання з вибором правильного варіанта відповіді з декількох 
запропонованих належить до тестових завдань з об’єктивною оцінкою відповідей. Тестове завдання, 
виконання яких передбачає написання власного варіанта, характеризується в методиці як тестове 
завдання з суб’єктивною оцінкою відповідей. Тестове завдання "запитання-відповідь" провокують 
короткі відповіді. Вони можуть бути використаними під час всіх видів тестування професійно 
орієнтованого читання. 

В основі наступного прийому "Правильно-неправильно", розповсюдженого при тестуванні 
читання, лежить перехресний вибір, метою якого є зіставлення двох елементів для вирішення мовної 
та позамовної задачі. Такі тести легко конструювати, виконувати та оцінювати отримані результати. 

Наступним розглянемо прийом "Множинний вибір" в тесті з професійно орієнтованого читання. 
Тести такого типу важче розробляти, але їх виконання займає менше часу і результати легко 
оцінювати. Дослідники відзначають, що в таких тестах ефективніше вирішується питання угадування 
тестованим правильної відповіді. Якщо при використанні прийому "Правильно – неправильно", 
угадування складає 50%, то при наявності чотирьох альтернатив для вибору однієї правильної 
вірогідність угадування зменшується до 25%. 

Прийом "Множинний вибір" дозволяє проводити контроль на рівні речення, абзацу, тексту, 
починаючи з поточного тестування на початковому етапі навчання в аграрних вузах.   

Наступний прийом тестування вмінь професійно орієнтованого читання "Перегрупування" 
дозволяє перевірити мовленнєві дії тестованого на рівні смислу заданих тверджень та визначити 
рівень володіння тестованим комунікативною компетенцією в читанні. Серед тестових завдань на 
перегрупування слід відзначити ті завдання, які вимагають організації переплутаних речень або груп 
речень для створення цілісного твору без текстової основи або на основі вилученої у ході читання 
інформації [4: 325].  

В тестах з професійно орієнтованого читання використовують прийом "Заповнення 
пропусків/доповнення". Сутність цього тесту полягає у заповненні пропусків або завершенні речень 
відповідно до запропонованого змісту. Виконуючи тестове завдання цього типу, студенту необхідно 
відновити деформований текст шляхом пошуку тієї відповіді, яка детермінована вербальним 
контекстом. 

Передумовою виконання вищезгаданого тесту виступає пригадування відповідного мовного 
матеріалу, розуміння фактів тексту, смислових зв’язків між ними. Запис або вибір правильної 
відповіді перетворює завдання на повне правильне твердження [5: 104]. 

До тестових завдань на заповнення належать "Клоуз-тести", які розглядаються як деформований 
текст з пропущеними через певні проміжки словами. Тестова ситуація представлена зв’язаним 
текстом. Успішність виконання "Клоуз-тесту" залежить від того, наскільки швидко тестований може 
зрозуміти текст і відновити зв’язки між описуваними подіями. 

Наступним розглянемо прийом "Трансформування". Цей прийом пов’язаний з перетворенням 
запропонованої вербальної або невербальної інформації. До цього типу завдань на невербальне 
трансформування належать тестові завдання на виконання дій, заповнення графіків, схем, діаграм, 
планів, тощо. 

При тестуванні одномовного контингенту тестованих може бути використаний прийом 
"Переклад". За допомогою цього прийому можна швидко отримати інформацію про прогалини в 
знаннях студентів. Цей прийом використовується в тестах на переклад з іноземної мови на рідну і 
навпаки. Необхідно відмітити, що оцінювання результатів займає певний час, а також можуть 
виникати проблеми з визначенням адекватності перекладу. 

Наступний прийом "Знаходження помилок" може бути ефективно використаний при визначенні 
рівнів розуміння тексту: глобального, детального та критичного. У цьому випадку виключається 
механічність дій тестованого, що дозволяє зробити висновок про рівень сформованості навичок 
читання [6: 120]. 
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Розглянуті вище прийоми тестування покладені нами в основу тестових завдань з урахуванням 
прямих (вміння професійно орієнтованого читання) і опосередкованих (стратегії професійно 
орієнтованого читання) об’єктів контролю. Зазначимо, що прийоми тестування, які найбільш 
раціонально використовувати під час поточного, тематичного і підсумкового тестування рівня 
володіння майбутніми спеціалістами вміннями читати іноземні тексти за фахом на базі аналізу 
спеціальної літератури з проблем тестування, цілком адекватно відображують рівень володіння 
стратегіями професійно орієнтованого читання. 

Як показали наші дослідження, використання тестових завдань під час проведення контрольних 
робіт значно активізує процес вивчення іноземної мови, підвищує рівень умінь застосування 
теоретичного матеріалу до розв’язування поставлених завдань. До того ж це сприяє розвитку 
уявлення, активізує вміння керувати та підкорятися на діловому грунті, набувати уміння самостійної 
та дослідної роботи. Розв’язування завдань є невід’ємною складовою частиною навчального процесу, 
бо дозволяє формувати і збагачувати мовлення, розвиває логічне мислення учнів, їх навички 
застосування знань на практиці. У процесі розв’язування завдань формуються працелюбність, 
допитливість розуму, самостійність у судженнях, виховується інтерес до навчання, загартовується 
воля і характер, розвивається вміння аналізувати явища, узагальнювати відомості про них тощо. 
Розв’язування завдань є способом перевірки і систематизації знань, дає можливість раціонально 
проводити повторення, розширювати і поглиблювати знання, сприяє формуванню світогляду, 
знайомить з досягненнями сучасної науки. 

Тестування є ефективним засобом контролю при вивченні іноземної мови в аграрних вузах. Воно 
може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю і дає можливість у досить 
короткий час сформувати уявлення про знання студентів; диференціювати процес навчання; 
стимулювати систематичну навчально-пізнавальну діяльність; об’єктивно оцінити знання та уміння 
студентів; рівномірно розподіляти контрольні завдання протягом навчального року, які попередньо 
орієнтують студентів на об’єктивну оцінку. Можна відзначити такі переваги тестового контролю: 
1) більша об’єктивність тестового контролю в порівнянні з традиційними; 2) більша 
диференційованість тестової оцінки; 3) вища ефективність тестування.  

Перспективи подальших досліджень вбачаю у з’ясуванні педагогічних умов ефективності 
впровадження тестового контролю під час вивчення іноземної мови в аграрних вузах. 
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Лазоренко Н. Л. Тестовый контроль как способ активизации учебной деятельности студентов 
при изучении иностранного языка в аграрных вузах 

Тестирование является эффективным средством контроля. Оно может обеспечить успешную 
реализацию цели и всех функций контроля и предоставляет возможность в достаточно краткий 

срок сформировать представление о знаниях студентов, а именно при изучении иностранного языка 
в аграрных вузах. В статье детально описаны приемы тестирования, которые способствуют 

активизации учебной деятельности студентов во время изучения иностранного языка. 

Lazorenko N. L. The Test Control as a Way of Activization of Educational Activity of Students at Foreign 
Language Studying in Agrarian High Schools. 

Testing is an effective way of control. It can provide successful realisation of the purpose and all functions of 
the control and gives possibility in short enough term to generate representation about knowledge of 

students, namely at foreign language studying in agrarian high schools. In the article receptions of testing 
which promote activization of educational activity of students during foreign language studying are 

described in details. 
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ІДЕЯ ТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ШПАЛЬТАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1917 – 1920 РР. 

Досліджено загальні тенденції формування і функціонування педагогічної періодики України в період 
Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР, УСРР, здійснено її систематизацію і 

класифікацію, розкрито тематику й зміст опублікованих матеріалів видань. Визначено провідну роль 
вітчизняної педагогічної преси доби Української держави (1917 – 1920 рр.) у формуванні національної 

свідомості українців, згуртуванні народних мас навколо ідеї створення національної школи, в 
утвердженні державницьких ідей. 

Педагогічна періодика 1917 – 1920 рр., зважаючи на складні історичні, соціокультурні умови, в 
яких вона діяла, її ідеологічне спрямування, є дуже важливим історичним джерелом, корисним для 
вивчення маловідомих подій і фактів тогочасного освітнього життя України, для спостережень і 
наукових висновків. Цей комплекс історико-педагогічних джерел з огляду на завдання творення 
сучасної національної освіти потребує досконалого вивчення. 

Реформу національної школи у 1917 – 1920 рр. досліджувала Л. Березовська, дискусії щодо шляхів 
впровадження національної освіти на шпальтах української педагогічної періодики в означений 
період висвітлила А. Пугач, про провідних діячів освіти періоду писали О. Cухомлинська, 
Н. Побірченко та ін. 

Мета нашої статті – відобразити роль української педагогічної преси часів існування Української 
держави 1917 – 1920 рр. у справі пропагування і втілення в життя провідної педагогічної ідеї часу – 
творення національної школи. 

1917 – 1920 рр. характеризуються надзвичайною складністю політичного процесу, частими 
змінами політичної ситуації в Україні, викликаними імперіалістичною війною, численними 
збройними інтервенціями, соціальною революцією й громадянською війною. Водночас, це період 
національно-демократичної революції – один з найбільших сплесків самоусвідомлення нації, 
розвитку суспільних наук, публіцистики, мистецтва й педагогічної думки. Г. Ващенко називає 
означений період "українським ренесансом ХХ століття" [1: 377-392].  

За 1917 – 1920 рр. в Україні намагались утверджуватися різні державні режими – демократичний 
(Українська Народна Республіка періоду Центральної ради – березень 1917 – квітень 1918 р.), 
авторитарний (Українська держава гетьмана Скоропадського – 29 квітня – 14 грудня 1918 р.), 
отаманський (УНР часів Директорії – грудень 1918 – 1920 рр.), класово диктаторський (Ради). Вони, 
як відомо, якісно відрізняються один від одного, але спільне, що споріднює їх, було прагнення 
вирішувати проблеми відродження нації, творення національної школи і української книги, що 
знаходить вираз в законах і рішеннях урядів. У цей період українських визвольних змагань 
вписується й існування ЗУНР та інформаційно-освітня діяльність її урядів. 

Проблема народної освіти постала в Україні з перших днів після революції 1917 р. в Росії. Ще не 
було державних органів влади, ще не ясно було, що буде з Україною в умовах розпаду Російської 
імперії, а кращі представники національної інтелігенції вже скликали вчительські з’їзди (5 – 6 квітня 
1917 р. Київ; 25 – 27 травня 1917 р. Полтава; 27 – 28 травня 1917 р. Вінниця; 28 травня – 2 червня 
1917 р. Київ; 10 – 12 серпня Київ), обговорювали принципові, концептуальні положення народної 
освіти, вишукували кошти на ремонт, зверталися до селян із закликами надсилати до школи дітей. 
Народна освіта в Україні в 1917 – 1920 рр. існувала й розвивалася не як ізольована і другорядна сфера 
суспільного життя, а як важлива складова національно-демократичної революції, лейтмотивом якої 
стало національно-духовне відродження українського народу.  

Аналіз перших документів, які розроблені Центральною радою: відозву до українського народу 
від 22 березня 1917 р. [2: 11], рішення вчительських з’їздів [3; 4; 5], а також – закони про освіту, 
прийняті гетьманським урядом (серед них програма "Головні основи всенародного навчання на 
Вкраїні") та інші, дозволив виявити складові в концептуальній основі народної освіти, які довели, що 
національно-демократична революція представляла собою в галузі освіти українського народу єдиний 
потік, вони стояли майже повністю на одних позиціях щодо народної освіти – створення нової школи 
з українською мовою.  

Провідні діячі української революції, урядові структури надавали великого значення агітаційно-
пропагандистській діяльності, що було зумовлено потребою політичного і національно-культурного 
виховання, потребою організувати маси для розв’язання конкретних завдань культурної революції, 
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потребою підтримувати зв’язок з масами і т.ін. Першочерговою справою у вирішенні цього завдання 
стає відродження українського друкованого слова. 

З’ясувати суть і зміст культурно-освітнього процесу цього періоду особливо допомагають 
матеріали, що містять первинну інформацію про офіційні документи, конкретні заходи державних 
органів у плані становлення національної школи й науки в Україні, де первинне місце відводилося 
започаткуванню україномовної преси і української освітньої книжки. 

Так, уже в Декларації Генерального Секретаріату від 27 червня 1917 р. говорилося про те, що 
організація і освідомлення мас є перша необхідна і найголовніша підвалина державного будівництва. 

Постановою-директивою Голови Директорії В. Винниченка від 28 листопада 1918 р. заборонялася 
агітація, ворожа українській державності. Важливим документом був циркуляр Міністерства 
(управління) преси й інформації від 17 червня 1919 р. (Кам’янець-Подільський), який регламентував 
видавничу діяльність [6; 7; 8]. Цікавим і перспективним за задумом був інший документ – закон "Про 
мобілізацію літературних, наукових, артистичних і технічних сил України" від 10 липня 1919 р. 

За Української Держави таким важливим документом був "Наказ про вживання в слові і письмі 
Державної Української мови по Почтово-Телеграфному відомству" від 26 липня 1918 р. 

Українські уряди створювали відповідні державні структури. Так, за часів Директорії УНР це було 
Центральне інформаційне бюро, управління (міністерство) преси й інформації (іноді його називали 
управлінням преси й пропаганди), управління в справах друку, Українське телеграфне агентство 
тощо. Накази про їх створення [9; 10] доповнюють законодавчу і документальну базу інформаційно-
пресової діяльності на рівні незалежної держави – це вже була широка культурно-просвітницька 
діяльність, яку провадила українська громадськість. Нові умови потребували принципово інших 
концептуальних підходів, не кажучи про професіоналізм, про кошт і технічне забезпечення. Доля 
української державності залежала від ефективної інформаційної діяльності пресових і книжкових 
видань.  

У розробці концептуальних основ нової школи і впровадження її ідей на сторінках преси, творенні 
нової української книжки активну участь приймала широка освітянська громадськість: 
М. Грушевський, В. Винниченко, І. Огієнко, П. Холодний та ін. Українські уряди й органи місцевого 
самоврядування намагалися залучати в органи управління освітою, до редакційних колегій нових 
просвітницьких видань людей, які добре знали шкільну справу і були високоосвіченими фахівцями. 
О. Музиченко, В. Науменко, С. Русова, С. Сірополко, Я. Чепіга, В. Дурдуківський розвивають ідеї та 
положення національної школи, виношені в попередній період, але зараз вони стають провідним, 
магістральним напрямом педагогічної думки, набувають офіційного статусу, поширюються на 
сторінках провідних педагогічних видань і центральної офіційної преси.  

Для будівництва національної школи було вироблено науково і теоретично обґрунтовану 
концепцію її створення та визначені шляхи реалізації. Основні концептуальні положення освітньої 
політики розробили делегати Всеукраїнського учительського з’їзду (5 – 6 квітня 1917 р.), які були 
динамічно розвинені на інших форумах, у постановах урядів України. Їх зміст зводився до: 
запровадження безкоштовної освіти; модернізації матеріально-технічної бази школи; підготовки 
національних педагогічних кадрів; проведення українізації школи; реформування внутрішньої 
структури шкільної освіти у напрямку ліквідації у ній багатоступеневості й утворення єдиної школи з 
дванадцятирічним терміном навчання; створення системи дошкільного виховання і закладів для 
безпритульних дітей; переведення навчання у школах на нові програми, які відповідали б вимогам 
національної школи; запровадження у системі освіти розумового, естетичного, фізичного, 
національно-патріотичного виховання підростаючого покоління.  

Завершенням роботи в напрямку визначення шляхів розвитку освіти став "Проект єдиної школи на 
Вкраїні": "Отже можна рахувати виявленими головні риси школи. Коли б ми схотіли, щоб риси ці 
були зазначені в назві школи, то її треба назвати виховальною, національно-державною, діяльною 
школою. З огляду на те, що школу, збудовану на вищезазначених принципах, можна вважати 
нормальною з педагогічного боку і підхожею до всіх дітей нашого народу, вдальшому ми будемо 
звати її Єдиною школою" [11].  

Новій школі надавалася ключова роль у вихованні нахилу в підростаючого покоління до 
творчості, розумової і фізичної праці, обов’язковому вивченні історії, природознавства, краєзнавства, 
етнографії України. У підручниках для нижчих і середніх початкових шкіл головною думкою стає те, 
що дитину треба зробити людиною активною.  

У формуванні народної школи з національною ознакою першочергово постала проблема 
підручників. Забезпечення шкіл навчальною літературою усвідомлювалося національною 
інтелігенцією як визначальний фактор української освітньої справи взагалі. Частково вона 
вирішувалася за рахунок навчальної літератури, яка була раніше видана в Росії і яка лежала на 
полицях книгарень. Але головний напрямок – створення нових підручників з урахуванням нової 
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концепції народної освіти. Над цими підручниками працювали видатні педагоги І. Огієнко, 
М. Левицький, О. Синявський, М. Гладкий, Ю. Грох-Гроховський, З. Охрименко, Г. Шерстюк, 
подружжя Б. і М. Грінченки, С. Русова та ін. 

Державні структури Центральної Ради, Гетьманату, Директорії УНР, громадські організації, 
колективи друкарень, меценати впроваджували широкий спектр роботи щодо створення і дальшого 
розвитку українського книговидання, перетворення книги на джерело формування національної 
свідомості, культурного і духовного відродження українського народу, піднесення освітнього рівня 
населення.  

У період діяльності українських урядів було побудовано 400 нових друкарень і загальна кількість 
доведена до 1300, які могли забезпечити практично всі потреби суспільства різноманітною 
літературою.  

Уже влітку 1917 р. багато видавництв і друкарень випускали масовими тиражами українську 
навчальну літературу. Друкуванням україномовної навчальної, художньої, суспільно-політичної 
літератури займалася більшість діючих в Україні видавництв (понад 100), які за чотири роки 
випустили у світ близько 26 млн. книжок. Це зробило українську книжку доступною для 
використання у системі освіти, широкою читацькою аудиторією і, природно, позитивно впливало на 
весь процес національно-культурного будівництва. Більшість підручників коштували недорого. У 
справі підготовки підручників діяли відповідні предметні комісії, їм допомагало Товариство шкільної 
освіти. У працях таких відомих діячів культурно-освітнього руху, як С. Русова, Я. Чепіга, 
П. Клименко, І. Огієнко, була ґрунтовно розроблена методологія викладання різних предметів в 
українській школі. І все ж проблему забезпечення шкіл навчальною літературою національного змісту 
вирішити не вдалося. Радянська школа практично відмовилась від українських підручників. 

Активна пропаганда української ідеї через періодичні видання була характерною для всіх 
українських урядів, хоча була й деяка різниця, але полягала вона не стільки в способах і засобах 
оприлюднення інформації, скільки стосувалася ідеологічно-політичної площини. 

Дослідження видавничої політики Раднаркому засвідчує, що порівняно з українськими 
національно-демократичними урядами, вона докорінно відрізнялася, оскільки в її основу були 
покладені класові принципи, а не загальнолюдські чи національно-культурні. Звідси відповідно 
вводилася державна монополія на книговидання, політична й ідеологічна цензура, переважне 
друкування пропагандистської літератури.  

Досліджена автором боротьба, яка розгорнулася у 20-і рр. навколо преси між більшовиками і 
українськими демократично налаштованими колективами видавництв та культурним загалом, 
показує, що її наслідком стало відновлення випуску багатьох газет і частини журналів, які згодом 
були закриті денікінською військовою адміністрацією, а матеріальна частина демонтована і вивезена. 
Навесні 1920 р. в Україні розгорнувся фактично заново процес заснування української періодики і до 
літа цього ж року вже виходило у світ 180 найменувань українських газет, 190 на мовах національних 
меншин та декілька десятків журналів.  

Як видно з попередньо викладеного, до 1917 р. в Україні переважну більшість складали 
російськомовні видання. І лише з початком революції 1917 р. в Україні, особливо в період створення і 
становлення Центральної Ради, Української Народної Республіки, в руслі відродження української 
державності засновуються нові українські видання, відкриваються можливості для їх вільного 
розвитку. У цей час помітно зростає потенціал національної преси.  

Українська преса 1917 – 1920 рр. стає різноманітною щодо напрямів і змісту (партійні й 
безпартійні, військові, громадські, земські й кооперативні, релігійні та наукові видання тощо). 
Помітно зросла кількість фахових, просвітянських й науково-популярних періодичних видань. У 
період з 1917 року по 1919 рік на території державної України видавалося 13 педагогічних 
періодичних видань.  

Серед періодичних педагогічних видань: один бюлетень [12], три вісники [13; 14; 15], десять 
журналів [16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25]. П’ять видань виходили українською мовою, сім – 
російською та одне – єврейською. 

 

1917 – 1919 рр. Типологія та кількісні показники видань 
 

Бюлетень 1 од. 
Вісник 2 од. 
Журнал 10 од. 

Усього: 13 од. 
 
 

Провідним педагогічним періодичним виданням того часу можна вважати часопис "Вільна 
українська школа" (орган Всеукраїнської вчительської спілки). Виходив цей часопис у Києві з 
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вересня 1917 р. до грудня 1920 р. На його сторінках обговорювалися проблеми освіти на 
професійному рівні, чому сприяла та обставина, що до редакції входили відомі українські громадські 
діячі та педагоги О. Дорошкевич, О. Музиченко, Я. Чепіга, С. Сірополко, П. і Г. Холодні, С. Русова та 
ін. У статтях, які друкувалися в часописі, формулювалися принципи єдиної загальноосвітньої 
світської освіти, розглядались проблеми українізації, демократизації школи, повідомлялися шкільні 
новини. 

Особливий інтерес становлять матеріали, які відбивають зусилля передової української 
інтелігенції у боротьбі з русифікацією суспільного й духовного життя, зокрема в період панування 
денікінської та більшовицької влади в Україні. Преса активізувала зусилля української громадськості 
на боротьбу проти спроб антиукраїнських сил загальмувати процес становлення й розвитку 
української освіти й науки. Саме для преси України складного історичного періоду 1917-1920 рр. 
характерною рисою є широкомасштабна публікація матеріалів, котрі об’єктивно відбивали думки, 
настрої різних прошарків і груп населення по кожному з питань національно-культурного життя, що 
було проявом демократичності, можливості відвертої концентрації уваги на цій темі. Впровадження 
досягнень і здобутків української освіти в усіх царинах суспільного і духовного життя зумовило 
появу на сторінках газет значної кількості публікацій з цього приводу, стало одним з головних 
завдань досліджуваного періоду. Газетна періодика зробила помітний внесок у справу залучення 
широких кіл громадськості до діяльності "Просвіт", постійно інформуючи читачів про створення при 
просвітніх осередках бібліотек, читалень, клубів, шкіл і курсів по ліквідації неписьменності (т. зв. 
лікнепів) для дорослого населення. Було створено тисячі просвітніх організацій. Газетна періодика 
містила також інформацію про діяльність більшовицьких партійних комітетів у справі перетворення 
"Просвіт" у знаряддя комуністичного виховання народу, особливо селянства, підвищення класової 
самосвідомості всього українського народу. 

Першочерговим завданням культурної революції на території тодішньої України була ліквідація 
неписьменності й малописьменності як дорослого населення, так і підростаючого покоління. А це 
вимагало великої армії педагогів, які були б громадсько й політично активними, добрими 
організаторами й "навчителями" народних мас. Проте багато вчителів не знали ні української мови й 
літератури, ні української культури [26]. Але вирішення питання освіти рідною мовою не 
полегшилося й після жовтневої революції, яка після остаточного ствердження радянської влади стала 
розглядати його як шовіністичні замахи. Загострення на початку 20-х років ідейної боротьби в 
питанні підготовки комуністичних педагогічних кадрів стало причиною спочатку цензурних утисків, 
а згодом і репресій на території радянської України. Значна частина свідомої української інтелігенції 
змушена була емігрувати. Чехословаччина (Прага, Подєбради, деякі міста Закарпаття) стала центром 
російської та української еміграції, серед якої були видатні політичні діячі, учені, митці. 
Чехословаччина посідала перше місце серед країн розселення емігрантів. На її території знаходилися 
й діяли більше десяти тільки українських науково-освітніх і культурних товариств, вищих навчальних 
закладів, академій, гімназій, значна кількість громадських та політичних організацій, кілька 
видавництв, що випускали десятки газет, журналів та сотні книг українською мовою. У нову державу 
переїхала також більшість українців з Відня. У 1921 році був переведений (заснований у 1920 р. у 
Відні) Український Вільний Університет, у 1922 році створено в Подєбрадах Українську 
Господарську Академію, а 1923 р. у Празі відкрито Вищий Педагогічний інститут ім. Драгоманова та 
Студію Класичного Мистецтва і т.п. При неоднозначній оцінці цього періоду науковцями різних 
галузей необхідно визнати, що в Чехословаччині закарпатська багатомовна преса й преса "русинів-
українців" знайшла свій розвиток взагалі і педагогічна зокрема [27: 8-16; 28: 15; 29: 12]. Розвиток 
педагогічної преси був зумовлений творчою діяльністю талановитих учителів, культурно-освітніх і 
політичних діячів, учених, письменників як вихідців із Закарпаття, так і українських емігрантів зі 
Східної України (А. Волошин, В. Гренджа-Донський, О. Маркуш, А. Ворон, І. Панькевич та багато 
інших).  

Я. Чепіга, опинившись у ситуації ідеологічного гоніння, вимушений був за вимогами часу на 
сторінках радянської оновленої педагогічної преси спростовувати ідейно не витримані частки 
національної освітньої концепції педагогів осередку часопису "Світло", тлумачити їх погляди 
порівняно із завданнями нової радянської освіти: "Більшість із співробітників "Світла" працюють і 
понині на нашому радянському культурному ґрунті і творять нову школу, нову пролетарську 
культуру, а меншість перебуває з чужинцями без школи, без рідного суспільного оточення. І в той 
час, як ми бачимо втіленими наші прагнення, беремо саму живу участь у будові нової школи, вони 
поневіряються в приймах і нищіють у мріях невідомого майбутнього, безпідставного та 
безґрунтовного. І заповзає в душу зневір’я, що їх бажання були щирими, що їх писання не були 
фразами" [30: 104].  



С. М. Лобода. Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби 
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Доробок української педагогіки 1900 – 1920 рр. був оцінений радянською педагогікою як 
реакційний і хибний, а після репресій і еміграції, що тривала аж до повоєнних 50-х рр. ХХ століття, 
просто забутий. 

Таким чином, найважливішими напрямами відродження української національно-культурного 
життя України періоду Української революції, що відбивалися пресою, є: 

1) розвиток української мови;  
2) активізація процесу створення державних структур освіти, науки, культури;  
3) розбудова національної початкової, середньої, вищої школи, зокрема заснування українських 

гімназій і ліцеїв, державних українських університетів, Академії наук України, Всеукраїнської 
бібліотеки АН України; 

4) шляхи активізації просвітницького руху, розвитку товариств "Просвіта" практично в усіх 
регіонах країни;  

5) становлення національної видавничої справи. 
Подальші пошук, облік, науковий опис, змістовне дослідження педагогічної періодики на рівні 

кожного номера, починаючи з 1917 по 1920 рр. включно, є одними з найважливіших аспектів 
створення державного бібліографічного реєстру педагогічної періодики України. Необхідна подальша 
розробка теоретико-методологічного та методичного апарату дослідження педагогічної періодики як 
окремого виду історико-педагогічних джерел. 
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Лобода С. Н. Идея создания национальной школы на полосах отечественной педагогической 
прессы периода Украинского государства 1917 – 1920 гг. 

Исследовано общие тенденции формирования и функционирования педагогической периодики 
Украины в период Центральной Рады, Гетьманата, Директории УНР, УССР, осуществлено ее 
систематизирование и классификация, раскрыто тематику и содержание опубликованных 

материалов изданий. Определена ведущая роль отечественной педагогической прессы периода 
Украинского государства 1917 – 1920 гг. в формировании национального самосознания украинцев, 

объединения народных масс вокруг идеи создания национальной школы, в утверждении 
государственных идей. 

Loboda S. M. The Idea of the National School Creation on the Columns of the Domestic Pedagogical 
Press at the Period of the Ukrainian State in 1917 – 1920. 

In the following article the author has probed general tendencies of forming and functioning of pedagogical 
periodicals of Ukraine in the period of Central parliament, Get'manat, Directory of UNR, Ukrainian Soviet 

Republic, has made its systematization and classification, and exposed subject and maintenance of the 
published editions. The author has found out a leading role of the domestic pedagogical press of time of the 
Ukrainian state (1917 – 1920) in forming of national consciousness of Ukrainians, in rallying of the masses 

round the idea of creation of national school, in claim of state ideas. 
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СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ 
РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

У статті доведено актуальність наукового дослідження змісту соціально-педагогічної роботи  із 
сім’ями військовослужбовців; проаналізовано основні наукові підходи до трактування процесів, що 
відбуваються в сімях військовослужбовців в умовах реформування Збройних Сил України; розкрито 
можливі шляхи попередження виникнення або розв’язання проблем сімей військовослужбовців 

соціальним педагогом. 

Актуальність проблеми. Розвиток будь-якої держави, її благополуччя великою мірою залежать 
від всебічного захисту інтересів її народу. У свою чергу, добробут і безпека держави неможливі без 
сучасного та, відповідно, добре організованого і забезпеченого війська. Україна, враховуючи 
необхідність підтримання власної військової безпеки та оборони, усвідомлюючи свою 
відповідальність у справі підтримання міжнародної стабільності як суверенна, незалежна, 
демократична, соціальна, правова держава має власні Збройні Сили із необхідним рівнем їх бойової 
готовності та боєздатності.  

На наш погляд, одне із провідних місць у забезпеченні належного функціонування Збройних Сил 
України займає сім’я військовослужбовця. До сімей військовослужбовців відносяться: сім’ї офіцерів 
(молодших і старших, керівного складу); сім’ї прапорщиків (які знаходяться на командних, технічних 
посадах і посадах тилового забезпечення);  сім’ї курсантів; сім’ї рядового і сержантського складу; 
сім’ї військовослужбовців-жінок; сім’ї цивільного персоналу (працівників силових відомств, які 
несуть службу). Також виділяють новоприбулі сім’ї; сім’ї, які вибувають до місця служби 
військовослужбовця; сім’ї військовослужбовців, звільнених у запас; сім’ї військових пенсіонерів; 
сім’ї військовослужбовців-ветеранів війни, сім’ї учасників бойових дій [1].  

Актуальність проблеми впливу сім’ї військовослужбовця на боєздатність Збройних Сил визначає 
мету нашої роботи – поглиблене вивчення процесів, що відбуваються у сім’ях військовослужбовців у 
зв’язку із: зростаючою динамікою змін у суспільних відносинах, посиленням впливу інституту сім’ї, 
сімейних цінностей на виконання професійних обов’язків; потребою гармонізації взаємовідносин і 
спілкування в сім’ях військовослужбовців; необхідністю розробки теоретичних обґрунтувань 
принципів, методів та умов реалізації соціальної допомоги сім’ям військовослужбовців; потребою 
розширення та поглиблення підготовки професіоналів у сфері соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 

Дослідження вітчизняних науковців М. Барія, О. Дзьобаня, І. Звєрєвої, А. Капської, С. Корольова, 
Г. Лактіонової, Я. Подоляка, О. Тарської, В. Тюріної, М. Феденко доводять, що процеси, пов’язані із 
реформуванням і реорганізацією Збройних Сил України внесли істотні корективи у життєдіяльність 
сімей військовослужбовців. По-перше, скорочення Збройних Сил супроводжується значним 
підвищенням рівня уразливості сімей військовослужбовців від ситуативних чинників. По-друге, 
перехід на службу за контрактом, який здійснюється в умовах падіння життєвого рівня і посилення 
дискомфорту сімей військовослужбовців у суспільстві, безпосередньо торкнувся стереотипів щодо 
характеру військової служби. По-третє, зростання удвічі за останні п’ять років кількості проблемних, 
конфліктних і кризових сімей військовослужбовців під дією таких чинників як житлова 
невлаштованість, дефіцит спілкування з батьками та родинами, тривале проживання подружжя 
нарізно, відсутність реальної системи страхування майна та інших, формують неадекватний вимогам 
сучасних реформ рівень психологічного, морального і соціального здоров’я сім’ї військовослужбовця 
(як правило занижений), що не лише не компенсується у військовому середовищі, але і загострюється 
ним [2: 48].  

У зв’язку із цим, погоджуємось із думкою ряду вчених [2; 3], що сучасне становище сімей 
військовослужбовців Збройних Сил вимагає негайної розробки і реалізації радикальних заходів для: 
зміни соціального статусу військовослужбовців і членів їх сімей, закріпленого у законодавчому 
порядку; пріоритетного розвитку соціально-педагогічної діяльності у військовому соціумі; пошуку і 
використання потенціалу не лише державної і відомчої соціальної політики стосовно цієї специфічної 
групи сімей, але і нетрадиційних форм надання допомоги цим сім’ям.  

Ми підтримуємо твердження І. Липського [4] про те, що такі заходи повинні здійснюватися на 
кількох рівнях: теоретико-методологічному, концептуально-політичному, суспільно-цивільному, 
нормативно-юридичному, військово-практичному. Враховуючи виокремлений В. Бочаровою [5: 32] 
соціально-педагогічний аспект реалізації зазначених заходів на виділених І. Липським рівнях, 
приходимо до висновку, що попередження виникнення або розв’язання проблем сімей 
військовослужбовців Збройних Сил України повинні включати наступні заходи: глибоке вивчення 
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соціальної ситуації в Україні, перспектив її розвитку в усіх сферах суспільної життєдіяльності, в тому 
числі – у Збройних Силах; формування такої соціальної політики держави і Збройних Сил України, 
яка може бути визначена як специфічна діяльність державних органів зокрема і всього суспільства в 
цілому щодо задоволення життєвих інтересів військовослужбовців і членів їх сімей та забезпечення 
стабільного і прогресивного розвитку цієї частини населення відповідно до демократичних і 
гуманістичних цінностей суспільства; участь у формуванні і реалізації соціальної політики стосовно 
Збройних Сил України недержавних, громадських об’єднань (партій, соціальних рухів, груп та ін.) і 
комерційних структур; забезпечення соціально-правового захисту сімей військовослужбовців 
Збройних Сил; формування системи соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців. 

Актуальність організації і здійснення соціально-педагогічної роботи із сім’ями 
військовослужбовців як різновиду соціально-педагогічної діяльності, зумовлює необхідність 
детального і комплексного дослідження її наукових, теоретичних і практичних аспектів, а також 
виявлення перспектив подальшого розвитку.  

Вважаємо за доцільне зазначити, що теорія соціально-педагогічної роботи із сім’ями 
військовослужбовців має прямі й опосередковані зв’язки з різними галузями наукового знання. 
Існуючи на межі наук про людину і суспільство, з одного боку, і військових наук – з іншого, теорія 
соціально-педагогічної роботи із сім’ями військовослужбовців тісно пов’язана з соціальною 
філософією і соціологією, політологією і соціальною психологією, соціальною роботою і соціальним 
правом, соціальним управлінням і соціальною статистикою.  

На наш погляд, для дослідження теорії соціально-педагогічної роботи із сім’ями 
військовослужбовців важливим є визначення її об’єктно-предметного поля, цілей і завдань. Не 
претендуючи на повноту обґрунтування цих положень, вважаємо за доцільне розкрити можливі 
підходи до формування теорії соціально-педагогічної діяльності з сім’ями військовослужбовців і 
зміст деяких її структурних елементів. 

Опираючись на визначення об’єктно-предметного поля, цілей і завдань соціально-педагогічної 
діяльності, даних В. Бочаровою [5: 34], та враховуючи, що теорія соціально-педагогічної роботи із 
сім’ями військовослужбовців відображає її практику, вважаємо, що об’єктом теорії соціально-
педагогічної роботи із сім’ями військовослужбовців є предмет цієї практики – діяльність відповідних 
інститутів і організацій, а також окремих осіб щодо забезпечення гармонійного взаємозв’язку сімей 
військовослужбовців і середовища, в якому вони функціонують. Відповідно, предметом теорії 
соціально-педагогічної роботи із сім’ями військовослужбовців виступає та частина наукового знання 
про цю практику, яка зв’язана із дослідженням закономірностей, тенденцій, протиріч, функцій, 
принципів, форм і методів діяльності відповідних інститутів щодо гармонізації взаємодії сімей 
військовослужбовців і соціального військового середовища. Метою теорії соціально-педагогічної 
роботи із сім’ями військовослужбовців є підвищення наукової обґрунтованості, якості й ефективності 
соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців як виду практичної діяльності. Таким 
чином, за своїм характером теорія соціально-педагогічної роботи із сім’ями військовослужбовців є 
науково-пізнавальною діяльністю. 

Ми цілком погоджуємось із В. Бочаровою [5: 38], яка серед завдань теорії соціально-педагогічної 
діяльності виокремила три групи. Аналогічно, до завдань теорії соціально-педагогічної роботи з 
сім’ями військовослужбовців відносимо: дослідження соціально-педагогічної роботи з сім’ями 
військовослужбовців як практичної діяльності, як галузі наукового знання та обґрунтування власного 
освітнього комплексу для підготовки соціальних педагогів різного профілю. 

На думку російської дослідниці О. Лугової [6] об’єктом практики соціально-педагогічної роботи з 
сім’ями військовослужбовців є сім’ї, на які вона спрямована. Окрім сімей військовослужбовців 
об’єктом практичної соціально-педагогічної роботи можуть виступати умови та обставини їх 
життєдіяльності. Як і О. Луговая [6], ми вважаємо, що умови життєдіяльності, які оточують сім’ї 
військовослужбовців, можуть бути представлені як соціальне середовище, яке включає макро- і 
мікросередовище. Соціальне макросередовище є суспільними, матеріальними та духовними умовами 
існування і діяльності, які оточують сім’ї військовослужбовців. Під соціальним мікросередовищем 
маємо на увазі безпосереднє соціальне оточення конкретної сім’ї – рідні, близькі, коллеги по роботі, 
сусіди за місцем проживання, які можуть визначати поведінку членів сім’ї, а, отже, і впливати на 
процеси, що в ній відбуваються. 

Ми погоджуємось із думкою О. Лугової [6] про те, що суб’єкт практичної соціально-педагогічної 
роботи з сім’ями військовослужбовців теж має складну структуру, яка включає соціального педагога і 
усю систему органів, організацій і установ, що безпосередньо і опосередковано займаються 
соціально-педагогічною роботою з різними категоріями військовослужбовців і членами їх сімей 
(сюди відносяться, перш за все, різні офіційні державні установи і організації, в обов’язки яких 
входить забезпечення соціального захисту та надання соціальних послуг. Це – певні законодавчі, 
виконавчі і контрольні органи державної влади, спеціалізовані установи і органи військового 
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відомства, посадові особи військових частин і підрозділів тощо, а також сукупність недержавних 
організацій цивільного суспільства, які здійснюють соціально-педагогічну роботу за особистою чи 
суспільною ініціативою. Це – громадські організації, об’єднання ветеранів бойових дій, 
військовослужбовців звільнених у запас, доброчинні організації і благодійні фонди).  

Проте, на наш погляд поняття суб’єкта практичної соціально-педагогічної роботи з сім’ями 
військовослужбовців, дане О. Луговою [6], доцільно розширити за рахунок соціального середовища, 
оскільки саме соціальне середовище є сукупністю соціальних умов життєдіяльності людини, які 
впливають на її свідомість та поведінку, а наявність соціального середовища є необхідною та 
обов’язковою умовою соціалізації особистості [7: 247]. Макрорівень соціального середовища, 
структуру і зміст якого формує сукупність багатьох факторів, зокрема економічних, правових, 
культурних, впливає на кожного члена сім’ї військовослужбовця як безпосередньо (через закони, 
політику, цінності, норми), так і опосередковано (через вплив на сім’ю у цілому). Зазначені 
О. Луговою державні і недержавні органи, установи і організації, ми відносимо до макрорівня 
соціального середовища. Мікрорівень [7: 247] соціального середовища, представлений найближчим 
оточенням сім’ї військовослужбовця, теж здатний істотно (безпосередньо і опосередковано) впливати 
на її функціонування. При цьому ми вважаємо, що, враховуючи принцип місцезнаходження сімей 
військовослужбовців у структурі суспільних відносин, в якості суб’єкта соціально-педагогічного 
впливу, в межах соціального середовища варто варто виділити соціальне військове середовище, 
оскільки особливості життєдіяльності сімей військовослужбовців, а, отже, і зміст соціально-
педагогічної роботи з ними зумовлюються специфікою військової служби та обставинами, з нею 
зв’язаними. Соціальне військове середовище – це навколишнє середовище життя військовослужбовця 
та членів його сім’ї, умови їх життєдіяльності [8: 77]. Як і будь-яке інше соціальне середовище, воно 
складається із макро- і мікросередовища.  

Соціальне військове макросередовище включає всі навколишні суспільні, матеріальні і духовні 
умови існування сім’ї. Ми поділяємо думку С. Корольова [8: 81], що найбільш актуальними 
негативними соціально-політичними, соціально-психологічними та соціально-економічними 
факторами військового середовища є: посилення протиріччя між обов’язками військовослужбовця і 
його правами як громадянина; зменшення престижності військової служби через погіршення 
військового самопочуття військовослужбовців і їх сімей; зниження рівня життя військовослужбовців 
та членів їх сімей. Соціальне військове мікросередовище являє собою безпосереднє соціальне 
оточення сім’ї (сусіди за місцем проживання, військовий колектив) і здійснює вирішальний вплив на 
діяльність, поведінку і спілкування членів сім’ї, на її функціонування і розвиток у цілому [8: 83]. 
Саме тому до суб’єктів практичної соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців ми 
відносимо соціального педагога і соціальне середовище, вагомою частиною якого є соціальне 
військове середовище. 

Об’єкт і суб’єкт практики соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців сприяє 
розширенню обсягу її мети і завдань – вона покликана забезпечити гармонійну взаємодію сім’ї не 
лише з військовим, але і з цивільним соціальним середовищем за рахунок реадаптації до нього, 
своєчасного включення військовослужбовців і членів їхніх сімей у цивільне життя. Виходячи із мети 
та завдань практики соціально-педагогічної роботи з сім’ями військовослужбовців, виділимо такі 
основні її  цілі: створення умов для формування соціально-педагогічної стійкості сімей до сприйняття 
і подолання важких життєвих ситуацій; підвищення потенціалу формуючої дії сімей на своїх членів 
(здатності до їх соціалізації); відновлення, підтримка життєвої активності сімей; стимулювання 
потреби членів сімей щодо застосування соціально-педагогічних знань у сімейно-сусідських 
відносинах, соціальному середовищі; досягнення такого кінцевого результату, при якому зникне 
необхідність соціально-педагогічної підтримки сімей військовослужбовців. 

Висновки. Від розв’язання багатьох проблем, які виникають у сучасних сім’ях 
військовослужбовців, залежить не лише життєздатність цих сімей, їх добробут, подальший розвиток, 
але і характер реформ, які здійснюються у Збройних Силах. Ситуація, яка складається сьогодні у 
сім’ях військовослужбовців може позначатись на результативності їх професійної діяльності, на 
боєздатності армії у цілому, а отже – і на безпеці держави. Для забезпечення адекватної соціальної 
підтримки і здійснення соціального захисту, зміцнення та активізації адаптаційного потенціалу сімей 
військовослужбовців, створення сприятливих для них умов життєдіяльності, забезпечення тривалих 
соціальних стосунків, налагодження механізмів самоорганізації і саморозвитку, допомоги членам 
сімей у позитивній соціалізації а, відтак – для  реалізації тих завдань, які постали перед державою 
Україна щодо сімей військовослужбовців та її Збройними Силами в умовах реформування, постає 
гостра необхідність наукового дослідження соціально-педагогічної роботи з цією категорією сімей. 

Перспектива. У майбутньому варто здійснити комплексне дослідження теоретико-методичних 
засад функціонування системи соціально-педагогічної роботи із сім’ями військовослужбовців, а саме 
– з’ясувати основні педагогічні підходи та соціально-педагогічні умови здійснення даного виду 
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діяльності, проаналізувати іноваційні методики та технології вирішення проблем, назрілих у даній 
категорії сімей.  
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Олексюк Н. С. Социально-педагогическая работа с семьями военнослужащих в условиях 
реформирования Вооруженных Сил Украины как объект научного исследования. 

В статье доказана актуальность научного исследования содержания социально педагогической 
работы с семьями военнослужащих; проанализированы основные научные подходы к трактовке 
процессов, которые происходят в этих семьях в условиях реформирования Вооруженных Сил 

Украины; раскрыты пути предупреждения возникновения или решения проблем семей 
военнослужащих социальным педагогом. 

Oleksiuk N. S. Socially Pedagogical Work with Families of Servicemen in the Conditions of Reformation 
of Military Powers of Ukraine as an object of Scientific Research. 

In the article the topicality of scientific research of socially pedagogical work  maintenance is well-proven 
with the families of servicemen; the basic scientific approaches to the  interpretation of processes which take 

a place in families of servicemen in the conditions of reformation of Military Powers of Ukraine are 
analysed; the possible ways of warning the origin or solving the  problems of families of servicemen by a 

social teacher are exposed. 
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ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 20-30-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ 
НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ  

У даній статті на підставі аналізу наукових позицій цілого ряду дослідників визначаються основні 
положення концепції соціального виховання членів дитячих громадських об’єднань, що діяли на 

території західноукраїнських земель у 20-30-рр. ХХ століття. Аналізуються особливості соціально-
педагогічної діяльності дитячих організацій різноманітної спрямованості, а також подається опис 

форм, методів і засобів здійснення соціального виховання в українських, польських і єврейських 
національних дитячих громадських об’єднаннях. 

Виховання за своєю природою завжди соціальне, так як воно покликане служити інтересам 
суспільства, відповідати цілям і завданням його соціального розвитку, відображати його історичні, 
етнічні, культурні особливості, духовні ідеали. 

У різні періоди вчені по-різному розуміли, а отже, і трактували соціальне виховання, вкладали в 
нього різну суть. Одні розглядали його як соціальний аспект виховання. Інші зводили до соціальної 
етики, вбачаючи в ньому досягнення цілей морального виховання і соціальної поведінки в дусі 
відповідальності перед суспільством. Існувала і концепція, згідно з якою соціальне виховання 
вважалося вченням про партнерство, покликане виховувати людину в дусі готовності до компромісу і 
терпимості до інакомислячих. 

У радянській педагогіці, починаючи з кінця 80-х рр. ХХ ст. відновились дослідження в області 
соціального виховання. Концепцію соціального виховання у 1990 році представив колектив науково-
дослідницького комплексу "Школа-мікрорайон" АПН СРСР (керівники авторського колективу 
В. Бочарова і Б. Бітінас). У ній соціальне виховання трактується як педагогічно орієнтована і доцільна 
система суспільної допомоги, що необхідна підростаючому поколінню в період його включення в 
соціальне життя [1]. 

На нинішньому етапі розвитку педагогіки продовжують існувати певні розбіжності у трактуванні 
суті соціального виховання. Так, на думку Е. Сорочинської, соціальне виховання включає в себе 
індивідуальну допомогу в ліквідації конфліктів і критичних ситуацій у процесі соціального 
становлення особистості; підтримку зусиль самої молодої людини і найближчого мікросередовища в 
її фізичному, психологічному і соціальному становленні, розвитку індивідуально-творчих здібностей; 
становлення соціальної, особистісної і професійної компетентності юної особистості; організацію 
соціально-педагогічної діяльності (пізнавальної, комунікативної, рефлексивної, практично-
предметної, індивідуально-творчої); успішну взаємодію підростаючого покоління з оточуючим 
соціально-культурним простором; підготовку юної особистості до відповідальної самоорганізації" [2: 
35]. 

В. Бочарова мету соціального виховання визначає "як формування здатності особи до активного 
функціонування в конкретній соціальній ситуації при забезпеченні повноцінного розвитку цієї 
особистості як неповторної людської індивідуальності" [3: 46].  

Аналізуючи зв’язок між соціалізацією, соціальним вихованням і діяльністю, ряд науковців 
(М. Галагузова, Ю. Галагузова, Г. Штінова, Е. Тищенко, Б. Дьяконов) розглядають соціальне 
виховання як цілеспрямований процес формування соціально значущих якостей юної особистості, 
необхідних їй для успішної соціалізації [4: 118]. "У сучасній науці соціальне виховання розуміється 
як планомірне створення умов для відносно цілеспрямованого розвитку людини в процесі її 
соціалізації" [5: 20]. 

Аналогічну позицію займає і М. Гур’янова, яка підкреслює, що "соціальне виховання як частина 
процесу соціалізації являє собою цілеспрямоване управління процесом громадянського формування 
особистості на основі її залучення до різних видів соціальних відносин у спілкуванні, практичній 
діяльності" [6: 230].  

Р. Овчарова розглядає соціальне виховання як "процес сприяння продуктивному особистісному 
зростанню людини у вирішенні нею життєво важливих завдань взаємодії з оточуючим світом. 
Соціальне виховання являє собою систему цілеспрямованого впливу суспільства на цінності, 
відносини та зміст життя окремої людини, соціальних мікрогруп …" [7: 27-28]. 

С. Архипова сформулювала наступне бачення зазначеної проблеми: "Соціальне виховання можна 
представити у вигляді схеми: включення людини в систему життєдіяльності виховних організацій; 
накопичення знань та інших елементів соціального досвіду, їх інтеріоризації та соціалізації. 
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Отже, об’єктом соціального виховання є процес відносно цілеспрямованого і планомірного 
розвитку людини у виховних організаціях" [8: 37].  

Аналізуючи співвідношення понять "соціальне виховання" і "соціалізація", Г. Андрєєва зауважує: 
"У вузькому смислі слова термін "виховання" означає процес ціле спрямованого впливу на людину з 
боку суб’єкта виховного процесу з метою передачі йому певної системи уявлень, норм тощо. У 
широкому смислі слова під "вихованням" ми розуміємо вплив на людину всієї системи суспільних 
зв’язків з метою засвоєння нею соціального досвіду. Якщо вживати термін "виховання" у вузькому 
смислі слова, то соціалізація відрізняється за своїм значенням від процесу, який описується терміном 
"виховання". Якщо ж це поняття вживати в широкому значенні, то різниця ліквідується" [9: 117]. 

Значний інтерес для нашого дослідження являє точка зору Е. Дніпрова, який вважає, що 
соціалізація є ширшим поняттям, ніж соціальне виховання, але разом з тим, саме виховання складає 
його основу, оскільки спроможне внести елемент упорядкування в стихійний процес соціалізації [10: 
112]. 

На думку О. Кодатенка, соціальне виховання в широкому соціальному сенсі, тобто як вплив 
суспільства на особистість загалом – це і є процес соціалізації, а виховання у вузькому педагогічному 
значенні – є соціально контрольованою частиною процесу соціалізації [11]. 

П. Шептенко вважає, що "під соціальним вихованням у його сучасному трактуванні розуміється 
створення умов і стимулювання розвитку людини, її соціального становлення з використанням усіх 
соціальних впливів" [12: 36]. 

У "Словнику з соціальної педагогіки" зазначене поняття подається в такій редакції: "Соціальне 
виховання – це цілеспрямовано керований процес соціального розвитку, соціального формування 
особистості людини; допомога людині в засвоєнні і сприйнятті моральних норм; спрямоване 
виховання людини з урахуванням його особистісно-соціальних проблем і відповідно до соціальних 
потреб середовища його життєдіяльності" [13: 279]. 

У 20-30-х рр. минулого століття в Галичині та Волині діяла значна кількість українських, 
польських та єврейських дитячих і молодіжних громадських об’єднань. Найбільш масовими з 
українських дитячих товариств були Пласт, Червоний піонер Західної України, Доріст при 
громадській організації "Просвіта", Організація української середньо шкільної молоді західних земель 
України, Кружки "Рідної школи", Доріст при молодіжному товаристві "Сокіл". При молодіжній 
організації КАУМ "Орли" функціонували дитячо-підліткові відділення: "орленята" – діти до 14 років, 
"орлики" – підлітки у віці 14-17 років. Організація Українських Націоналістів (ОУН) також створила 
свої дитяче і молодіжне відділення. Зокрема, ІІ-й Великий Збір ОУН (серпень 1939 р.) підтвердив це, 
записавши в своєму Устрої: "В цілях … виховання української молоді при ОУН існують окремі 
формації Доросту і Юнацтва обох полів. До групи Доросту входять діти від 6 до 14 років, до групи 
Юнацтва – молодь 15-18 років життя" [14: 302]. Починаючи з 1933 року свої дитячо-юнацькі 
товариства (гуртки) під назвою "Юний хлібороб" почало створювати Крайове Господарське 
Товариство "Сільський Господар". До зазначених гуртків входили підлітки 13-15 років, які по 
досягненню 16 років переходили до Секцій Хліборобського Вишколу Молоді. 

Під безпосереднім керівництвом Комуністичної Спілки Молоді Західної України з 1926 по 1938 
рік нелегально діяла комуністична дитяча організація "Червоний піонер Західної України". Її члени 
були об’єднані в ланки, а ланки – в загони, які налічували по 15-20 дітей і підлітків віком 12-16 років. 
Загони очолювали комсомольці-активісти. У 1926-27 роках піонерські організації були нечисленні і 
не привертали до себе особливої уваги. Але з часом їх популярність виросла. У кінці 30-х років 
піонерські загони діяли уже на всіх західноукраїнських землях і налічували 6 тисяч осіб [15]. 

Своєю активністю, а також формами організації соціального виховання серед українських дитячо-
юнацьких товариств виділявся Пласт. Пластові гуртки, окрім виховання національної свідомості, 
активно займалися трудовим та фізичним вихованням. До важливих завдань, які ставив перед собою 
Пласт, належала програма формування творчої, працелюбної особистості, виховання в дітей і 
підлітків свідомого ставлення до праці як вищої цінності людини і суспільства.  

Пластова організація поділялася на улади (вікові групи). Наймолодший улад – діти від 6 до 12 
років. У дійсності це були два окремих улади. Хлоп’ячий називався Улад Пластових Новаків, а 
дівочий – Улад Пластових Новачок  (УПН). 

Методи і засоби соціального виховання, застосовувані Пластом, базувалися на діяльності по 
оволодінню пластовими вмілостями. Як відзначає Б. Савчук підготовка до складання "іспитів 
вмілостей" і, власне, їхнє складання відігравали важливу роль у вихованні членів Пласту, яке 
здійснювалося за принципом "хочеш щось мати – зроби сам". Кількість вмілостей для пластунів 
постійно зростала, і в 1929 році їх уже нараховувалося понад сто [16: 129].  

Головну роль у пластовій системі виховання відігравали проби (пластові іспити – Л.Р.), з яких три 
були в новацтві. Протягом року можна було оволодіти кількома вмілостями, а на здобуття проби 
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потрібен був цілий рік, а то й більше. Здобуття проби – це ознака наближення пластуна до певної 
пластової мети. 

Однією з найбільш важливих форм організації виховної роботи Пласту був літній табір праці і 
відпочинку. Він мав сильний виховний вплив на пластунів, в першу чергу, завдяки спільному 
перебуванню певний час на природі. Табір навчав дітей і підлітків навикам самообслуговування, 
вмінню давати собі раду, витривалості й дисципліні.  

Завершуючи аналіз виховної діяльності Пласту, слід підкреслити, що сутність виховної сили 
Пласту полягає в тому, що діти і підлітки декілька років живуть за певною схемою, зживаються з 
нею, перетворюють її у свій спосіб життя. 

Значну роботу по вихованню учнів проводило молодіжне товариство "Сокіл" при якому був 
створений свій Доріст (дитячо-підліткове відділення). Аналіз лише частини масових заходів, які 
проводив "Сокіл", дає підстави стверджувати, що це об’єднання відіграло певну роль у соціальному 
вихованні учнів середнього і старшого шкільного віку. Зокрема, "3 квітня 1924 р. заходами учнів в 
Станіславові відбувся концерт в пам’ять 63 роковин смерті Т. Шевченка. Організував концерт 
"Український Сокіл" [17: 193].  

Значну увагу керівництво "Соколу" приділяло добору й підготовці вихователів для роботи з 
дітьми й підлітками. Для них регулярно проводилися курси підвищення педагогічної майстерності, на 
яких перед вихователями виступали вчителі, кращі вихователі ділилися досвідом виховної роботи. 
Так, у Львові 10 квітня 1928 року були проведені такі курси: "В програму курсу входили реферати: 
а) Загальні основи руханки; б) Вправи на 1928 р.; в) Легка атлетика; г) Забави та ігри; д) Організація 
виховної роботи; ж) Ідеольогія Сокільства і Національне виховання" [18: 15].    

Активно здійснювали соціальне виховання і Кружки "Рідної Школи". Про це свідчить, зокрема, 
перелік масових заходів, проведених Кружком "Рідної Школи" приватної дівочої гімназії 
м. Станіслава. "6 жовтня 21 р. участь у святковій академії в 5-у річницю смерті І. Франка. 22 березня 
22 р. участь у поминальнім богослужінні в другу річницю смерті письменниці Наталії Кобринської. 3 
і 4 червня віддали учениці посвяту Героям, що полягли в боротьбі за волю Батьківщини своєю участю 
в поминальнім богослужінні, зложенням власноручно плетених вінків на їх могилах. 4 червня 24 р. 
дали святковий концерт на честь Т. Шевченка. 6 березня 25 р. учениці провели "Святочний вечір" у 
честь Богдана Лепкого. 15 лютого 27 р. були на лекції Д-ра І. Свенціцького "Культура України" [19: 
40-41].  

Значна кількість Кружків "Рідної Школи" функціонувала у професійно-освітніх навчальних 
закладах. До участі в роботі Кружків "Рідної Школи" були залучені учні галицької фахово-
доповнюючої школи, львівської кошикарської фахової школи, львівської жіночої школи шиття та 
крою "Труд", фахової школи "Гуцульське мистецтво", жіночої сільськогосподарської школи в 
Угорцях, фахово-доповнюючої школи в Тернополі та ряду інших [20: 59].   

Велику допомогу вихователям, які очолювали Кружки "Рідної школи" надавала учительська 
громадськість. Так, спеціально для них були розроблені такі напрями  роботи: "1. Релігійно-моральне 
виховання. 2. Національне й громадсько-суспільне виховання. 3. Фізичне виховання. 4. Пластове 
виховання. 5. Естетичне виховання. 6. Товаристське виховання" [19: 39]. 

Для подальшої науково-педагогічної розробки змісту і напрямів виховної роботи  Кружків "Рідної 
Школи" важливе значення мала крайова конференція учительства краю, яка була проведена у 1927 
році. У постанові конференції було особливо наголошено на тому, що "національне виховання 
учасників Кружків – це найважливіше завдання "Рідної Школи" [21: 13].    

Як форми організації виховної роботи Кружки "Рідної школи" використовували "самоосвітні 
гуртки, драматичні кружки, співочі дружини, спортові й забавово-прогулькові кружки, гуманітарні 
спілки (гуманітарні спілки мають на меті розбуджувати в молоді любов до ближнього, несення 
помочі ближнім у хвилях особистого або всенародного нещастя)" [22: 7].  

Найбільш авторитетним і багато чисельним дитячо-юнацьким об’єднанням польських дітей і 
молоді був Союз Польських Гарцежів (скаутів). Слід вказати на те, що Союз Польських Гарцежів мав 
на західноукраїнських землях серйозні позиції. "Лише один тільки львівський (воєводський відділ 
гарцежів – Л.Р.) на кінець 20-х рр. ХХ ст. мав 2200 членів, поділених на 83 дружини. Вони мали 
значну матеріальну базу, власні домівки у Львові та інших містах, влаштовували свої табори у 
десятках місцевостях краю" [16: 23].  

Ознайомлення з працями зарубіжних дослідників та виявлені архівні матеріали дають підставу 
дійти висновку, що на західноукраїнських землях у 20-30-х рр. майже в кожному загальноосвітньому 
та професійно-освітньому навчальному закладі, де навчались польські діти і підлітки, функціонував 
гарцежський осередок, була налагоджена ефективна співпраця Союзу гарцежів з дирекцією та 
педагогічними колективами шкіл і училищ.  

У першій половині 30-х рр. значного поширення серед гарцежів набув рух "трудового гарту". 
Щороку десятки "загонів праці" вирушали на роботи в сільську місцевість. При цьому 
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переслідувалась подвійна мета: 1) надати допомогу польським селянам-колоністам і заробити кошти; 
2) пройти школу трудового і фізичного загартування [23: 17].   

Значну роботу дружини гарцежів проводили по створенню матеріальної бази Союзу: будували 
власні домівки, спортивні майданчики і споруди різного призначення. Так, лише за 1922-1925 рр. у 
Галичині силами гарцежів були споруджені 3 домівки і обладнано 11 спортивних майданчиків [23: 15]. 

У другій половині 30-х рр. серед гарцежів набуває популярності лозунг "Прояви ініціативу і 
зароби кошти сам!" Цей лозунг особливо активно втілювали в життя гарцежі м. Тернополя, де "12 
дружин мали свої кооперативи, виробничі майстерні та малі підприємства: різьбярні, переплетення і 
оправи книг, по ремонту меблів, шевські, килимарські, заготівельні, по виробництву щіток, ножів, 
кооператив по ремонту квартир і будинків, кооператив "Допомога" (його члени займалися доглядом 
за хворими, немічними та інвалідами за невелику плату)" [24: 65].     

У зазначений період на західноукраїнських землях діяли також численні єврейські дитячі та 
молодіжні громадські об’єднання, які, зокрема, майже всі мали у своєму складі дитячо-підліткові 
відділення. До найбільш чисельних і авторитетних з них дослідники відносять: "Агат-Сіон", "Ахва", 
"Бней-Аківа, "Бріт Трумпельдор", Гехалюц Піонер, Гістадрут, Тіква-Сіон, Гашомер Гацоїр, Югент 
Поалей-Сіон. 

Серед єврейських дитячих громадських об’єднань 20-30-х років значну роль у соціальному 
вихованні дітей і підлітків відігравало скаутське товариство "Бріт Трумпельдор", яке нараховувало у 
своїх рядах тисячі членів. Змістом виховної діяльності зазначеного об’єднання було патріотичне, 
релігійне, моральне, трудове і фізичне виховання дітей та підлітків. У рамках реалізації змісту 
виховання "Бріт Трумпельдор" проводив тривалі походи, під час яких члени єврейських скаутських 
осередків не лише обслуговували свої потреби, а й працювали, зокрема, допомагали обробляти поля 
єврейським землевласникам. Важливою формою соціального виховання були табори праці і 
відпочинку, під час перебування в яких єврейські скаути не лише виконували різні роботи, а й 
оволодівали різними вмілостями. Так, у таборі праці і відпочинку, створеному в Шумському повіті 
Тернопільського воєводства у 1935 році, моральне, фізичне і трудове загартування отримали 173 
скаути. За час перебування в таборі вони навчилися надавати першу медичну допомогу, ремонтувати 
взуття, займатися будівельною і сільськогосподарською справами [25: 297-298].          

Значну кількість дітей, підлітків і молодих людей об’єднував Гашомер Гацоїр. Він був поділений 
на відділення за віковою ознакою: діти 9-10 років (вовчата), молодші підлітки 11-14 років 
(розвідники), старші підлітки 15-16 років (кандидати в стражі) і молоді люди 17-20 років (стражі). До 
важливих напрямів соціального виховання в роботі Гашомер Гацоїр слід віднести формування 
національного світогляду, національної свідомості і самосвідомості засобами історичної освіти, 
широким використанням у виховній роботі традицій, звичаїв та обрядів єврейської нації, вивчення 
єврейської мови та літератури [26: 157].  

Таким чином, проведене дослідження дає підстави стверджувати, що у 20-30-х рр. ХХ ст. 
українські, польські і єврейські дитячі та молодіжні громадські об’єднання брали активну участь у 
процесі соціального виховання дітей і підлітків.   
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Романовская Л. И. Деятельность детских общественных объединений 20-30-х гг. ХХ века на 
западноукраинских землях как фактор социального воспитания подрастающего поколения. 

В данной статье на основании анализа научных позиций целого ряда исследователей определяются 
основные положения концепции социального воспитания  членов   детских общественных 

объединений, которые действовали на территории западноукраинских земель в 20-30-гг. ХХ века. 
Анализируются особенности социально-педагогической деятельности детских организаций 

разнообразной направленности, а также даётся описание форм, методов и способов осуществления 
социального воспитания в украинских, польских и еврейских национальных  детских общественных  

объединениях. 

Romanovska L. I. The Child's Public Organization Activities in the 20-30-ies of the 20th century on the 
Western Ukrainian Lands as a Factor of Young Generation Social Upbringing. 

On the basis of the scientific works analysis of a number of researchers this article has been shown the main 
conception of social education of members of child's public organizations that were acting on the territory of 

Western Ukrainian lands in the 20-30-ies of the 20th century. There has been analyzed the peculiarities of 
socio-pedagogical activities of child's organization of different spheres in using of various forms and 
methods in realization of social upbringing in Ukrainian, Polish and Jewish child's national public 

organization. 
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СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ РОЗДІЛУ "ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА" 
У ПЕРШИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ГЕОМЕТРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 

У статті аналізуються перші шкільні підручники з геометрії Західної України. Виявляються 
особливості структурування змісту розділу стереометрії "Геометричні тіла", прогресивні ідеї, які 
можуть бути використані у сучасній школі. Виділяються актуальні для сьогодення методичні 

надбання, ідеї та підходи до вивчення геометричних тіл, такі як науковий підхід, 
диференційованість, розвиток логічного мислення, самостійність у навчанні. 

У період системних змін в освіті актуальним стає забезпечення належного рівня математичної 
підготовки учнів. Важлива роль у досягненні цієї мети належить шкільному підручнику, який 
залишається основним друкованим засобом у навчанні математики. Геометрія, зокрема стереометрія, 
займає значне місце у шкільній математиці. Ми зосередимо увагу на розділі "Геометричні тіла". 
Огляд методичної літератури свідчить про значущість вивчення цього розділу для розвитку 
просторового і логічного мислення, для загальнокультурного та естетичного виховання учнів, для 
демонстрації прикладної спрямованості геометрії і в той же час про стурбованість вчителів 
недостатнім рівнем знань учнів. Критичне осмислення стану речей привело до думки проаналізувати 
висвітлення розділу "Геометричні тіла" у підручниках з геометрії різних часів. Такий аналіз має 
велику пізнавальну і практичну цінність, бо це дозволяє простежити еволюцію вивчення 
геометричних тіл у шкільному курсі математики. Будемо розглядати перші підручники з геометрії 
Західної України, які містять оригінальні й цікаві ідеї. 

Згідно з програмами з математики зміст розділу "Геометричні тіла" складається з двох основних 
тем "Многогранники" і "Тіла обертання". Зміст розділу визначає його структуру, тобто окремі модулі 
матеріалу, їх послідовність, взаємозв’язок між ними. Хоча зміст і структура відносно незалежні, 
даний зміст можна втілити у різних структурах. Запропонувавши певну структуру, зміст матеріалу 
можна видозмінювати. 

Положення про структурування змісту підручників досліджували й досліджують вчені та 
методисти М. І. Бурда, Б. В. Гнєденко, Г. М. Литвиненко, Д. Пойа, З. І. Слєпкань, Н. Ф. Тализіна, 
Т. М. Хмара. Підручники з геометрії аналізуються в роботах В. Г. Городівської, В. П. Дзондзи, 
О. В. Ланкова, І. З. Штокало, В. Й. Якиляшека, І. Й. Якиляшека. 

Аналіз підручників XVII – XVIII ст. показує, що в той час геометричні тіла у шкільному курсі 
геометрії розглядалися у різних розділах математики. До кінця XVIII ст. питання про шкільний 
підручник з геометрії не було розв’язано. 

Головним культурним центром Західної України у другій половині XVIII ст. був Львів, де 
існувало декілька шкіл, в яких знайомили з елементами геометрії. Стосовно підручників з 
математики, до 1848 р. їх було дуже мало. Геометрію вивчали за двома виданнями чотирьох перших 
книг "Основ" Евкліда. А з середини ХІХ ст. найбільш вживаним підручником з геометрії був 
підручник Франца Мочніка "Наука геометрія съ погляду до ужитку ц.к. низшой гімназіь" (Львів, 
1876 р.) [1]. 

Підручник Мочніка був написаний німецькою мовою, але швидко з’явились його переклади. У 
підручнику "Наука геометрія" ч.1 в розділі "Основні поняття" дається поняття тіла: "Простір зі всіх 
сторін обмежений зове ся тілом. Кожне тіло має три виміри: довготу, ширину і висоту". Перше тіло, 
яке розглядається – шестистінник (куб). Наводиться малюнок і розглядаються основні елементи: 6 
стін (граней), 12 гран (ребер), 8 вершків (вершин). Пропонується подібним способом розглянути 
призму, чотиростінник (тетраедр), пірамідальний пень (зрізана піраміда). 

Аналогічно за малюнком описується валець (циліндр): "Валець займає простір зі всіх боків 
обмежений. Валець є тілом, він обмежений трьома поверхнями. Дві з них є плоскі, третя – крива. 
Валець має лише дві грани. Вершків (рогів) на вальці нема". Так само пропонується розглянути 
прямий стіжок (конус), стятий стіжок (зрізаний конус), кулю. Наводиться означення поверхні: 
"Границі тіла звуть ся  поверхнями. Тіла, поверхні, лінії і точки звуть ся утворами просторовими 
(також геометричними). Можна собі представити, що утвори геометричні повстали через рух". Далі 
розглядається поділ поверхонь на плоскі і криві, тіл – на гранчасті і круглі. "Тіло, обмежене лише 
площами, зове ся гранчастим (шестистінник, скриня). Тіло, котрого границями не суть самі площі, 
зове ся круглим (валець, куля)". 

Розглянемо, які задачі до розділу "Геометричні тіла" пропонуються в "Рахунковій книжці" [2] 
(збірнику задач) Фр. Мочніка. У розділі "Повторювальні вправи" спочатку наводиться правило: 
"Об’єм куба находимо, коли число поміру єго грани візьмемо тричі як чинник" і за відомими 
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числовими даними пропонується обчислити поверхню і об’єм. Правило для прямокутного 
рівнобіжностінника (паралелепіпеда): "Об’єм прямокутного рівнобіжностінника находимо, коли 
помножимо число поміру поверхні основи і висоти", дано ряд задач практичного змісту, в яких 
потрібно обчислити об’єм прямокутного паралелепіпеда. У розділі "Помір тіла" пропонуються задачі 
на обчислення поверхні та об’єму призми, циліндра, піраміди, конуса, зрізаного конуса, кулі. 

Про призми наведено 20 задач на обчислення об’єму, з них 14 з практичним змістом. У цих 
задачах для куба задається бічне ребро, для прямокутного паралелепіпеда – його виміри, для призми – 
площа основи і висота.  

Про циліндр наведено 18 задач. На початку наводиться задача на обчислення бічної поверхні, 
поверхні і об’єму циліндра з розв’язанням.  

"Висота прямого циліндра має 9 см, промір (діаметр) основи 6 см; яка за велика а) бічна поверхня, 
б) ціла поверхня, в) який за великий об’єм циліндра? 

Коли розвинути бічну поверхню циліндра, то вийде прямокутник, що має з циліндром однакову 
висоту, а основу рівну з обводом основи циліндра. Бічну поверхню прямого циліндра найдемо, як 
помножимо число поміру обводу основи числом поміру висоти. 

а) обвід основи 
=6 см х 3

7
1 =18,8 см, 

   бічна поверхня циліндра =18,8 см2 х 9=169,2 см2; 
б) подвійна основа      " =56,4 см2, 
   бічна поверхня          " =169,6 см2, 
     Поверхня циліндра =225,6 см2. 

              в) Циліндр можна уважати призмою, котрої основи є кола. Об’єм циліндра найдемо, як 
помножимо число поміру основи числом поміру висоти. Об’єм = 28,2 см3 х 9=253,8 см3 ". 

Із 18 задач цієї теми – 16 з практичним змістом: дві на обчислення бічної поверхні, дві на 
знаходження висоти циліндра за даним об’ємом і радіусом основи, а решта задач на обчислення 
об’єму. 

Про піраміду наводиться 8 задач: 4 задачі на обчислення площі поверхні (2 з них з практичним 
змістом) і 4 – на обчислення об’ємів (2 з них з практичним змістом). Про зрізану піраміду наводиться 
4 задачі. Одна задача подається з розв’язанням, три останніх – практичні задачі на обчислення об’єму. 
Про конус (стіжок) наводиться 6 задач, перша задача подається з розв’язанням. Друга і третя задача 
на обчислення поверхні (за діаметром основи і твірною) та об’єму (за радіусом основи і висотою). 
Останні три задачі з практичним змістом.  

Перша задача про зрізаний конус подається з розв’язанням і вказівкою "Об’єм стятого стіжка 
найдемо більше-менше, коли половину суми чисел поміру обох основ помножимо числом поміру 
висоти". В інших п’яти задачах потрібно обчислити об’єм за висотою і радіусами основ (4 задачі з 
практичним змістом). 

Про кулю наводиться 8 задач. Перша задача подається з розв’язанням. 
Промір кулі має 8 см; а) яка за велика єї поверхня, б) який за великий єї об’єм?  
а) Доконано, що поверхня кулі 4 рази така за велика як поверхня найбільшого єї кола. Поверхня 

найбільшого кола 22 285,50
7
13)44( смxсмx == , поверхня кулі 22 14,2014285,50 смxсм == . 

б) Як проведемо через осередок кулі дуже багато площ, то через те розпаде ся куля на дуже багато 
малих пірамід, що мають свій вершок в осередку кулі, а тим то їх висотою буде луч кулі, а всі їх 
основи разом творити муть поверхню кулі. Поверхню кулі найдемо, як помножимо число поміру 
поверхні третиною числа поміру луча. Об’єм кулі 33 19,268

3
414,201 смхсм == . 

У задачах № 2, 3, 4 потрібно обчислити поверхню і об’єм кулі за даним діаметром, радіусом, 
довжиною кола великого круга. Задачі № 6, 7 з практичним змістом на обчислення поверхні і об’єму. 
Усі задачі на повторення з практичним змістом. Наведемо приклади деяких задач.  

У посудині 5 дм довгій, 4 дм широкій є вода. В неї пущено камінь неправильного виду і він 
потонув зовсім у воді. Який об’єм того каменя, коли від него підійшла вода у посудині на 1,2 дм 
вгору? 

Знайти об’єм отсих пірамід: а) основа 3 м2, висота 3 м; б) основа 0,35 м2, висота 0,48 м; в) основа 1 
м2 56 дм2 24 см2, висота 1 м 7 дм 4 см. 

Кілько м3 кори має смерека 9,2 м бічної висоти і 2 м обводу на кінці пня? 
У циліндр з проміром на 1 м і з висотою 1 м вписати кулю і прямий стіжок; а) який за великий 

об’єм кожного з сих тіл; б) кілько раз більша куля від стіжка, а кілько циліндр від кулі? У якім 
відношенню стоять проте об’єми стіжка, кулі і циліндра до себе? 
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Громозвід хоронить об’єм стіжка, котрого висотою є громозвід, а лунем основи єго подвійна 
довгота. а) Яку площу крівлі хоронить громозвід із жердкою 3,5 м високою? б) Який об’єм хоронить 
громозвід, котрого вершок здіймає ся 16 м понад землю? 

Поверхня і об’єм тіл вивчалась в старших класах, в який користувалися підручником Мочніка 
"Геометрія для кляс высших гимназіяльных" (Львів, 1880) [3]. Підручник починається з 
планіметричного матеріалу. Стереометрія розглядається у другій частині книги. Підрозділ ІІ "О телах 
геометричних в загале" починається означенням многогранника – це частина простору, замкнена з 
усіх сторін площинами. Крім того, розглядається теорема Ейлера, дається поняття правильного 
многогранника. Призма означається як многогранник, у якого дві грані рівні і паралельні, а всі інші – 
паралелограми. Дається означення паралелепіпеда, прямокутного паралелепіпеда, куба, 
розглядаються їх властивості. Для доведень властивостей даються вказівки. Після кожної теми 
вміщені задачі на доведення, які доповнюють властивості геометричного тіла, що розглядається. 

Пірамідою називається многогранник, у якого одна грань є многокутник, а всі інші – трикутники, 
що мають спільну вершину. Далі доводиться теорема про перетин піраміди площиною, паралельною 
до основи. Після теореми дається поняття зрізаної піраміди. Крім призми і піраміди автор додатково 
розглядає поняття призматоїда. З використанням теореми Ейлера визначаються п’ять правильних 
многогранників, розглядаються деякі їх властивості. 

Другий підрозділ містить матеріал про круглі тіла. Автор проводить аналогію між призмою і 
циліндром, пірамідою і конусом, правильними многогранниками і кулею. Означення циліндра і 
конуса – конструктивні. Розглядаються прямі та похилі циліндри і конуси, як частинний випадок – 
кругові. Властивості циліндрів і конусів подаються у вигляді задач на доведення. 

Введення поняття "куля" починається з означення кульової поверхні як поверхні обертання. Куля 
– це тіло, замкнене кульовою поверхнею. Далі розглядаються властивості, взаємне розташування 
прямих і площин з кулею. Робиться вказівка, що доведення властивостей дотичної площини до кулі 
аналогічні доведенням про коло в планіметрії. Закінчується підрозділ задачами. Частина з них містить 
завдання виконати малюнки вивчених геометричних тіл, інші – обчислювального характеру. Задачі на 
комбінацію многогранників і кулі подано з розв’язаннями. 

Підрозділ "Вимірювання тіл" містить матеріал про обчислення площ поверхонь і об’ємів 
геометричних тіл, який подається у такій послідовності: призма, піраміда, зрізана піраміда, 
призматоїд, правильні многогранники, циліндр, конус, зрізаний конус, куля та її частини. 

Для об’єму призми і піраміди використовується підхід, відомий з часів Евкліда. Об’єм зрізаної 
піраміди знаходиться алгебраїчним способом. Площа поверхні та об’єм циліндра знаходяться з 
використанням вписаних і описаних призм. Для конуса використовуються аналогічно піраміди. 
Формули для площі поверхні та об’єму зрізаного конуса виводяться алгебраїчно. Щоб визначити 
площу поверхні кулі та її частин, в коло вписується правильний многогранник з парною кількістю 
сторін та обертається навколо діаметра. Об’єм кулі та її частин знаходиться за допомогою нескінченої 
кількості пірамід з вершинами в центрі кулі та основами, що є мікрочастинами поверхні кулі. 

Після кожної теми подаються задачі на обчислення, серед них є прикладні. У підручнику також 
вміщено матеріал про сферичні многокутники. Інші частини підручника містять тригонометрію на 
площині та сферичну, застосування алгебри до геометрії та елементи аналітичної геометрії. 

Педагоги-математики Західної України групувалися навколо Наукового товариства імені 
Т. Г. Шевченка, створеного у 1873 році у Львові. Перші оригінальні підручники українською мовою 
були створені українськими математиками О. Савицьким (геометрія), П. Огоновським (арифметика, 
алгебра), В. Левицьким (алгебра) [4]. П. Огоновський був автором кількох шкільних підручників, 
написаних українською мовою, зокрема, арифметики, алгебри, фізики для молодших класів. Відомий 
його підручник "Геометрія для кляс высших гимназияльных", написаний у 1877 році німецькою 
мовою та перекладений українською О. Савицьким. 

Перший підручник з геометрії "Геометрія для висших кляс гімназияльних" [5] українською мовою 
створено О. Савицьким у 1908 році. О. Савицький робив переклади українською мовою підручників з 
геометрії Ф. Мочніка, підручника П. Огоновського. А його власний підручник відрізняється від 
перекладів, при його написанні автор використав власні ідеї та педагогічний досвід. 

Підручник складається з чотирьох частин: планіметрія, стереометрія, тригонометрія, геометрія 
аналітична. Зосередимо увагу на розділі стереометрії "Тіла". Спочатку розглядаються многогранники 
(многостінники), дається означення, роз’яснюються терміни. Означення призми конструктивне. 
Формулюються найпростіші властивості призм, що випливають з означення, властивості діагоналей 
паралелепіпеда та прямокутного паралелепіпеда подаються з доведенням. 

Означення піраміди також конструктивне, розглядаються прямі та похилі піраміди. Після 
доведення теореми про переріз піраміди площиною, паралельною до основи, означається зрізана 
піраміда. Розглядаються загальні властивості многогранників, серед них теорема Ейлера. 
Закінчується підрозділ матеріалом про правильні многогранники. Після чого йдуть задачі до 
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параграфів. Задачі різного типу: на доведення, дослідження, побудову та обчислення. До деяких задач 
є вказівки, відповіді, розв’язання. 

Наступний підрозділ – "Круглі тіла". Циліндр означається конструктивно, даються основні 
властивості, вказівки провести аналогію з призмою для доведень. Прямий круговий циліндр 
означається і як тіло обертання. При поданні матеріалу про конус (стіжок) здійснюється аналогічний 
підхід. Коротко розглядається зрізаний конус. Куля означається як тіло обертання, формулюються 
властивості, основні доводяться, для інших даються вказівки можливого шляху самостійного 
доведення. 

Площі поверхонь розглядаються послідовно для всіх геометричних тіл, формулюються відповідні 
правила. Площа бічної поверхні циліндра (конуса) знаходиться з використанням міркувань про 
вписані та описані призми (піраміди) з нескінченно великою кількістю бічних граней. Окремо 
розглядаються поверхні обертання. Площа поверхні кулі знаходить з використанням обертання 
навколо діаметра вписаного в коло правильного многокутника з парною кількістю сторін при 
необмеженому збільшенні їх кількості. 

Об’єми геометричних тіл також розглядаються послідовно: паралелепіпед, призма, циліндр, 
піраміда, конус, зрізана піраміда та зрізаний конус, куля та її частини. Ланцюжок тверджень про 
об’єми паралелепіпедів та призм використовує рівноскладеність цих многогранників. Об’єм циліндра 
знаходиться як гранична величина, до якої наближаються об’єми вписаних і описаних призм із 
нескінченно зростаючою кількістю бічних граней. Для доведення формули об’єму піраміди спочатку 
з використанням аксіоми Кавальєрі доводиться допоміжне твердження про піраміди з рівними 
основами і висотами. Об’єм конуса визначається аналогічно до об’єму циліндра. Об’єми зрізаних 
піраміди і конуса визначаються алгебраїчно. Об’єм кулі розглядається як границя, до якої 
наближається об’єм вписаного і описаного многогранника із зростаючою кількістю граней. При 
цьому використовуються піраміди з вершинами в центрі кулі і висотами, що приблизно рівні радіусу 
кулі. 

Завершується підрозділ про площі поверхонь і об’єми тіл задачами. Задачі (всього 78) наведені для 
кожного геометричного тіла окремо, розташовані в порядку підвищення складності. Досить багато 
прикладних задач. Цікавими є задачі на встановлення зв’язків між вимірами геометричного тіла. 
Наприклад, площею основи, радіусом, висотою, площею бічної поверхні та об’ємом циліндра. Однією 
з особливостей підручника О. Савицького є історичні довідки про Ейлера, Піфагора, Евкліда, 
Евдокса. Також зустрічаються завдання самостійно сформулювати, довести твердження, даються 
відповідні вказівки. 

Підручники Ф. Мочніка та О. Савицького структуровано так, що спочатку вивчаються 
многогранники, їх властивості та тіла обертання й їх властивості, а потім окремим розділом площі 
поверхонь і об’єми тіл. Це дозволяє зосередити увагу на змістовій лінії вивчення об’ємів тіл, 
вибудувати чітку, логічну послідовність викладу матеріалу, провести аналогії про вимірювання площ 
поверхонь і об’ємів призм і циліндрів, пірамід і конусів. 

Критичний аналіз розглянутих підручників дає змогу виділити актуальні для сьогодення 
методичні надбання, ідеї та підходи до вивчення геометричних тіл. Стосовно теоретичних підходів до 
логічної побудови курсу "Геометричні тіла" можна стверджувати, що підручники XVIII – початку 
ХІХ ст. дотримувалися класичних підходів евклідової геометрії. У підручниках Ф. Мочніка та 
О. Савицького використана ідея вивчення об’ємів і площ поверхонь геометричних тіл одним блоком. 
Це забезпечує більш науковий прогресивний підхід до викладу теорії та застосовується у сучасних 
підручниках з геометрії. 

Зміст підручників Ф. Мочніка та О. Савицького будується так, щоб учні вчилися логічно 
міркувати. У ході викладу теоретичного матеріалу ставляться запитання, робляться вказівки для 
самостійної роботи. Це змушує учнів вдумливо опрацьовувати текст, заохочує до самостійних 
доведень, орієнтує на самостійне здобуття знань. У кінці параграфів, підрозділів автори роблять 
висновки, зауваження, узагальнення, що сприяє покращенню засвоєння матеріалу. З методичної 
точки зору цікавою є ідея паралельного структурування матеріалу, проведення аналогій до доведень, 
які виконувалися у планіметрії. 

Слід наголосити на такій структурній особливості розглянутих підручників, як 
диференційованість. Про це свідчить наявність додаткового теоретичного матеріалу, задач різної 
складності. Включення прикладних задач, пов'язаних із повсякденним життям учнів, є прикладом 
розв’язання проблеми гуманізації та прикладної спрямованості освіти. 

Зроблений огляд підручників з геометрії дає можливість виявити їх особливості і використати 
найкращі ідеї та методичні здобутки в умовах сучасної школи.  
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Сверчевская И. А. Структура содержания раздела "Геометрические тела" 
в первых учебниках по геометрии Западной Украины. 

В статье анализируются первые школьные учебники по геометрии Западной Украины. Выявляются 
особенности структуры содержания раздела стереометрии "Геометрические тела", прогрессивные 

идеи, которые могут быть использованы в современной школе. Выделяются актуальные для 
сегодняшнего дня методические идеи и подходы, такие как научный подход, дифференциация, 

развитие логического мышления, умения самостоятельно учиться. 

Sverchevska I. A. The Structure of Contents of the "Geometric Solids" Section 
in the First gGeometry Textbooks in Schools of Western Ukraine. 

The article focuses on the analysis of the first geometry textbooks in schools of Western Ukraine. It also 
separates the main features of the structure of the "Geometric Solids" section contents, and notes progressive 

ideas, which can be used in modern school. Methodical ideas and approaches, such as the scientific 
approach, differentiation, development of logic thinking are allocated actual for today, abilities to study 

independently. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА 

ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ. 

У статті, на основі типології В. П. Максаковського, аналізуються складові книжкового 
методичного комплексу першої половини 70-х рр. ХХ ст. для вчителів суспільствознавства. На основі 

аналізу зроблено висновок про виконання методичним комплексом  завдань з забезпечення 
ефективного навчання старшокласників суспільствознавства в зазначений хронологічний період. 

Удосконалення навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
суспільствознавчих предметів у наш час потребує окремого навчального заняття (занять), 
присвяченого аналізу книжкового методичного комплекту з предмета. Це зумовлено, в першу чергу, 
необхідністю професійно визначати серед різноманіття навчальної літератури саме ті книги, які 
відповідають конкретній педагогічній ідеології даного вчителя чи навчального закладу. Саме тому 
вивчення практики творення такої навчальної літератури в історичній ретроспективі є актуальним. 

Проблематика навчального процесу в закладах післядипломної педагогічної освіти стала 
предметом дослідження таких вітчизняних учених, як: Л. І. Даниленко, А. М. Зубко, Н. С. Клокар, 
Л. Я. Набока, В. В. Олійник, В. І. Пуцов, В. А. Семиченко, М. І. Скрипник, Т. М. Сорочан, К. М. Стар-
ченко, Л. Є. Шабуніна та інші. 

Але проблеми теорії і практики творення методичних посібників для вчителів суспільствознавчих 
предметів ще не знайшли свого відображення в науковій літературі.  

Метою нашої статті є характеристика методичного комплекту з суспільствознавства першої 
половини 70-х років ХХ ст. у контексті історії створення вітчизняного суспільствознавчого 
навчально-методичного комплексу для школи. 

Суспільствознавчий (предметний) навчально-методичний комплекс (НМКс) – це система, що 
поєднує дидактичні засоби навчання для учнів з конкретного суспільствознавчого предмета (НККс) 
та цілеспрямований комплекс посібників для вчителя цього предмета  (методичний книжковий 
комплекс – МККс). Академік В. П. Максаковський виокремив шість типів посібників для вчителів, 
серед яких: посібники загальнотеоретичного характеру, посібники з загальних питань методики 
викладання даного предмета, посібники з методики викладання окремих шкільних курсів, посібники з 
різних аспектів навчання даного предмета, посібники, присвячені окремим формам навчання, 
хрестоматії, довідники, словники, для вчителя [1: 28]. 

Ми до запропонованого переліку хочемо додати ще такий різновид методичних посібників, як 
посібники з методики навчання для педагогічних вищих навчальних закладів. Ці книги 
використовувалися для формування методичної компетентності майбутніх педагогів і 
використовувалися вчителями-практиками вже під час роботи у школі. 

До посібників загальнотеоретичного характеру, які з’явилися у 60-х рр. ХХ ст., ми можемо 
віднести книги для вчителя з питань марксистської філософії та політекономії, які активно 
рекомендувалися для використання під час підготовки уроків спочатку з основ політичних знань, а 
потім – з суспільствознавства. Це, в першу чергу, книги В. Г. Афанасьєва, М. М. Розенталя та 
П. І. Нікітіна. 

Посібники з філософії мали значний обсяг та були розраховані для використання на заняттях в 
гуртках, семінарах або для самостійного читання. 

Друге видання книги В. Г. Афанасьєва було переробленим текстом підручника, який отримав 
премію на конкурсі популярного підручника з основ марксистської філософії, проведеному в 1960 р. 
Академією суспільних наук при ЦК КПРС, Інститутом філософії АН СРСР та Видавництвом 
соціально-економічної літератури. Переробка стосувалася розділу з історичного матеріалізму, який 
був доопрацьований на основі матеріалів ХХІІ з’їзду партії і нової партійної програми. Ця книга стала 
популярною серед учителів суспільствознавства на початку 60-х років, що частково спричинено її 
значним тиражем. Так, лише у 1963 р. було здійснено довидання тиражу обсягом 300000 екземплярів 
[2]. 

Політекономічні знання вчителі в основному поповнювали з книги П. І. Нікітіна [3]. 
Основним недоліком цих книг була їх відірваність від шкільного навчання та академізм викладу 

матеріалу. Зазначені посібники були зорієнтовані на іншу цільову аудиторію (дорослі слухачі) ніж 
випускники шкіл. 

mailto:igsmagin@gmail.com
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З метою узагальнення досвіду навчання суспільствознавства в перші роки після його 
впровадження Інститут загальної і політехнічної освіти Академії педагогічних наук РРФСР видав у 
серії "Педагогічна бібліотека вчителя" посібник "Изучение обществоведения в средней школе" за 
редакцією А. Т. Кінкулькіна, В. І. Мазуренко, С. В. Щепрова. Авторський колектив цього посібника – 
переважно учасники трьохрічного експериментального викладання предмета "Суспільствознавство", 
яке передувало масовому його введенню [4]. 

Книга структурно складалася з двох розділів: загальні питання методики викладання 
суспільствознавства та методика вивчення тем курсу. 

У першому розділі автори детально проаналізували відповідно до навчальної програми завдання 
та основний зміст предмета, визначили основні методи, прийоми та організаційні форми навчально-
виховної роботи на уроках суспільствознавства. 

У другому розділі відповідно до тем навчальної програми (п’ять тем) пропонувалися детальні 
методичні розробки уроків у межах кожної з п’яти навчальних тем. 

Слід зазначити, що ця книга, видана видавництвом "Просвещение" у 1965 році тиражем 58000 
екземплярів, стала основним методичним посібником загального характеру для вчителів 
суспільствознавства у 60-х роках. 

Найбільш поширений за тиражем методичний посібник загального типу для вчителів 
суспільствознавства вийшов у видавництві "Просвещение" в 1971 році [5]. Структурно він відповідав 
навчальній програмі з предмета, а за змістом містив наукову інформацію з переліком першоджерел і 
літератури до тем. Оскільки авторами книги були науковці кафедр філософії, політекономії, історії 
КПРС, основ наукового комунізму Московського державного педагогічного інституту ім. В. І. Леніна, 
книга мала академічний характер наукової монографії. Відсутність ілюстрацій та схем робила її текст 
складним для сприйняття та засвоєння. 

Програма суспільствознавства, яка була введена з 1968/1969 навчального року, вимагала 
відповідних змін у підручнику суспільствознавства, в хрестоматії для учнів та в посібниках для 
вчителів. Саме тому для педагогів у 1971 році Академія педагогічних наук РРСФР та Інститут змісту і 
методів навчання видали посібник для вчителя В. І. Мазуренко і С. В. Щепрова "Викладання 
суспільствознавства в середній школі" [6]. 

Структурно ця книга складалася з п’яти глав, у яких наводилися детальні методичні рекомендації 
до проведення вступних уроків суспільствознавства та уроків за основними тематичними розділами 
програми. Відмінність даного посібника від попереднього полягала насамперед у його відносній 
конспективності: 136 сторінок проти 403 сторінок у попередньому. 

Паралельно із зазначеною книгою С. В. Щепров разом з Г. В. Дружковою в 1974 році видали 
посібник "Методика викладання суспільствознавства. Методичний посібник для студентів історичних 
факультетів педагогічних інститутів" [7]. 

Автори зазначали, що узагальнений педагогічний досвід та дослідницька робота вчених-
методистів дозволили виявити основні питання методики суспільствознавства, які знайшли 
відображення у навчальній практиці шкіл [7: 3]. 

У главах 1-10 посібника розкривалися, як це передбачено програмою, загальні питання методики 
навчання суспільствознавства, глава 11 була присвячена організації й проведенню практичних занять 
зі студентами. 

У першому розділі посібника наводився аналіз основних питань шкільного курсу 
суспільствознавства. 

Відповідно до теоретичного, світоглядного характеру предмета, було важливим методично 
грамотно формувати загальні поняття і закономірності. Цим проблемам і був присвячений другий 
розділ посібника, де наводилася загальна характеристика понять і закономірностей, на конкретних 
прикладах був показаний логічний і логіко-наочний шлях підведення учнів до наукового визначення 
понять. 

У третьому розділі наводилися приклади роботи з працями В. І. Леніна, партійними й державними 
документами. 

У четвертому розділі розглядалася роль періодичної преси у викладанні суспільствознавства як 
джерела інформації й об’єкта учнівських досліджень. Також йшла мова про використання на уроках 
суспільствознавства фрагментів з художньої літератури. Рекомендувалося використовувати 
фрагменти як образну основа для логічних умовиводів, як ілюстрацію, що конкретизує загальні риси, 
типові явища, і як моральну оцінку фактів суспільного життя. 

У п’ятому розділі посібника показане значення наочності у навчанні суспільствознавства, 
розглянуті деякі приклади її застосування на уроках. Також зверталася увага на використання різного 
виду схематичних наочних засобів, що розкривають у взаємозв’язках головні ознаки складних понять. 
Наводилися приклади побудови понятійних схем у ході узагальненої бесіди, що поєднується з 
роз’ясненнями вчителя. 
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У главі також висвітлювалося питання про роль навчальних кінофільмів і телевізійних передач у 
навчанні суспільствознавства. 

Шоста глава посібника пояснювала методичні умови постановки й вирішення проблемно-
пізнавальних завдань у ході вивчення деяких питань курсу. 

Сьома глава посібника була відведена розгляду методики навчально-дослідницької роботи учнів у 
зв’язку з вивченням суспільствознавства. 

Конкретний прояв методичних прийомів у їхньому взаємозв’язку й взаємодії з навчальним 
матеріалом, навчанням і вихованням розкривався у восьмому розділі посібника. Тут обґрунтовувалася 
доцільність типології уроків суспільствознавства з погляду зміни характеру діяльності вчителя й 
учнів на уроці. При цьому враховувалися особливості навчального матеріалу, ступінь новизни його 
для учнів, наявність у ньому взаємозамінних джерел знань. 

Дев’ята глава посібника розглядала питання методики закріплення, перевірки й оцінки знань учнів 
з суспільствознавства. 

У десятому розділі посібника описані зміст і послідовність методичної підготовки вчителя до 
викладання курсу суспільствознавства, про його підготовку до уроку. 

В одинадцятому розділі посібника наведена тематика практичних занять за методикою викладання 
суспільствознавства й окреслене призначення кожного з них. 

У цьому посібнику головна увага була зосереджена на розкритті методичних прийомів, які 
розглядалися в системі загальних дидактичних методів, усного викладу навчального матеріалу 
вчителем, а також самостійної роботи учнів з першоджерелами, різноманітним наочним матеріалом, 
включаючи виконання різного роду дослідницьких завдань. 

На початку 70-х років на допомогу вчителям суспільствознавства почали випускати збірки 
передового педагогічного досвіду, хрестоматії з суспільствознавства для вчителів і для учнів, 
монографії. Статті на допомогу вчителям суспільствознавства публікували журнали "Вопросы 
философии", "Политическое самообразование", "Вопросы экономики", "Народное образование", 
"Преподавание истории в школе", "Советская педагогика", "Радянська школа". Методичні та оглядові 
статті можна було знайти в газетах "Учительская газета" та "Радянська освіта". 

Пожвавішала науково-педагогічна робота у сфері методики суспільствознавства. Була видана 
програма з методики навчання суспільствознавства для вищих навчальних закладів, для вечірніх 
університетів марксизму-ленінізму. Почали захищатися відповідні кандидатські дисертації. 

Щодо посібників з різних аспектів навчання даного предмета, то слід відмітити видані у 60-х та на 
початку 70-х років видавництвом "Радянська школа" посібники Д. І. Румянцевої "Зв’язок історії і 
суспільствознавства з іншими навчальними предметами" (1966 р.), М. Ю. Красовицького "Виховання 
почуття громадського обов’язку в учнів у процесі викладання історії та суспільствознавства" 
(1966 р.), О. Є. Вайнер та В. І. Мазуренко "Семінари і конференції з суспільствознавства в середній 
школі" (1966 р.). Оскільки семінарські заняття на уроках суспільствознавства стали популярними на 
початку впровадження курсу, то масове використання цієї форми уроку потребувало методичної 
допомоги. О. Є. Вайнер і В. І. Мазуренко на основі аналізу науково-методичної літератури з проблем 
організації і проведення семінарських занять та спираючись на практику навчальної роботи, 
запропонували авторську методику їх проведення, визначили типи семінарів та їх місце в системі 
навчально-виховної роботи з суспільствознавства в школі. Крім того, вони розробили методику 
проведення учнівських конференцій з суспільствознавства. В останній частині посібника автори 
розмістили розробки планів семінарських анять до всіх тем курсу.  

У 1972 р. видавництво "Просвещение" видало посібник Г. П. Давидова і Д. С. Карева "Вивчення 
питань держави і права в курсі "Суспільствознавство". Структурно книга складалася з розділів: 
"Суспільний устрій СРСР", "Державний устрій СРСР. Органи державної влади і управління", 
"Основні права громадян СРСР", "Основні обов’язки громадян СРСР". Цей посібник, за структурою 
подібний до посібників з Конституції СРСР, заклав основи для проектування майбутнього спочатку 
факультативного, а потім й основного курсу шкільного правознавства. 

Наприкінці 60-х років у видавництві "Радянська школа" почала виходити серія книг "Бібліотека 
вчителя історії та суспільствознавства". Серед методичних посібників з загальних питань методики 
навчання суспільствознавства слід відмітити "Методику викладання суспільствознавства в школі" 
В. В. Бойкова, М. П. Овчинникової та О. М. Лушникова, яка українською мовою була видана в 1974 
році [8]. Хоча зміст українського видання відповідав змістові оригінального російського, але 
поліграфічна якість книги була значно вищою. Структурно посібник пропонував методичні 
рекомендації до уроків у відповідності з темами і главами навчальної програми. Текст унаочнювався 
схемами, таблицями і статистичними матеріалами. 

На початку 70-х років у серії "Бібліотека вчителя історії та суспільствознавства" вийшли книги 
О.А. Курдюмової "Питання наукового комунізму в курсі суспільствознавства" (1971 р.) та 
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І. С. Звонарьова "Питання діалектичного та історичного матеріалізму в курсі суспільствознавства" 
(1972 р.). 

Серед українських методичних праць слід також згадати працю І. М. Скрипкіна "Урок 
суспільствознавства в середній школі" [9]. Автор відзначав, що особливістю шкільного 
суспільствознавства є його органічний зв’язок з життям. Перші роки навчання показали, що 
викладати суспільствознавство на високому ідейному і методичному рівні можна тільки за умов 
широкого використання фактів дійсності.  

Провідною формою навчання суспільствознавства залишався урок в усій різноманітності його 
методичних прийомів. Але на відміну від уроку історії, зазначав І. М. Скрипкін, урок 
суспільствознавства став складнішою формою занять. Програма з історії побудована в хронологічній 
послідовності, а в програмі з суспільствознавства додержано тематичного принципу (вивчалося 5 
тем). Курс суспільствознавства мав узагальнюючий характер, а це, у свою чергу, створювало 
особливу складність і специфічність підготовки та проведення занять [9: 3]. 

Як зазначав І. М. Скрипкін, у викладанні суспільствознавства для вчителів виникало чимало 
труднощів. Їм доводилося багато часу витрачати на добір додаткового матеріалу, на пошуки 
методичних прийомів проведення того чи іншого заняття. Не відразу формувалася методика та 
вміння систематизувати й узагальнювати набуті учнями знання з гуманітарного та природничого 
циклів. 

Трудність уроків суспільствознавства полягала ще й у тому, що педагогам доводилося розкривати 
складні питання філософії, політичної економії, наукового комунізму. Вчителеві особливо треба було 
продумати, як краще донести до учнів зміст цих питань, понять, законів, не розширюючи програми 
курсу, в яких випадках можна спиратися на знання учнів, коли доцільно давати їм завдання 
працювати з підручником, хрестоматією та іншою додатковою літературою. 

З початку появи нового предмета вчителі почали працювати над удосконаленням лекційного 
методу викладання, уроків у формі бесіди-міркування, семінарських занять, уроків з переважанням 
самостійної роботи учнів над першоджерелами, місцевим матеріалом. Великого значення в роботі 
вчителів суспільствознавства набув проблемний виклад, який своїм змістом та засобами розкриття 
стимулював учнів до свідомого сприйняття матеріалу, до самостійних відповідей на поставлені 
вчителем логічні завдання.  

Отже, аналіз складових суспільствознавчого книжкового методичного комплекту на період 
стабільного функціонування предметної освітньої системи шкільного суспільствознавства (початок 
70-х рр. ХХ ст.) показує, що ефективне методичне забезпечення вчителя-предметника можливе за 
наявності методичних посібників різного типу: загальнотеоретичного характеру, із загальних питань 
методики навчання даного предмета, з різних аспектів навчання даного предмета тощо. Аналізований 
методичний комплект уповні, за відгуками методистів і вчителів-практиків, виконував завдання із 
забезпечення ефективного навчання старшокласників суспільствознавства в зазначений 
хронологічний період. 

На жаль, такого за структурою суспільствознавчого шкільного методичного комплекту як 
аналізований, що сформувався на середину 70-х рр. ХХ ст., досі у вітчизняній освіті не сформовано.  
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Смагин И. И. Характеристика методического комплекса по обществоведению 
первой половины 70- х годов ХХ ст. 

В статье, на основе типологии В. П. Максаковского, анализируются составляющие книжного 
методического комплекса первой половины 70-х гг. ХХ ст. для учителей обществоведения. На основе 
анализа сделан вывод о выполнении методическим комплексом  задач по обеспечению эффективного 

обучения старшеклассников обществоведению в указанный хронологический период. 

Smagin I. I. The Characteristic of the Methodical Complex Set on Social Science 
of First Half of the 70-es of the 20th c. 

In article, on a basis typology of V. P. Maksakovskiy, analyzes components of the book methodical complex 
set of first half of the 70-es of the 20th c. for teachers of social science. On the basis of the analysis the 

conclusion is drawn on performance by the methodical complex set problems on maintenance of effective 
training of senior pupils to social science during the specified chronological period. 
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УСВІДОМЛЕННЯ ПРОВИНИ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ 
УМОВНО ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО 

У статті проаналізоване поняття "ресоціалізація"; висвітлені структура цього процесу, напрями, 
принципи; охарактеризовані основні умови успішного здійснення ресоціалізації, однією з яких є 
усвідомлення умовно засудженим неповнолітнім власної провини. Виявлені шляхи вдосконалення 

процесу ресоціалізації умовно засудженого неповнолітнього. 

Актуальність теми. У період зростання злочинності (в тому числі і серед неповнолітніх) перед 
державою та її структурами гостро постають питання профілактики правопорушень, виправлення 
поведінки злочинців, їх ресоціалізації. Складна економічна ситуація в країні, відсутність достатньої 
правової бази щодо здійснення процесів ресоціалізації, неузгодженість дій кримінально виконавчої 
інспекції, соціальних служб, навчально-виховних закладів і сім’ї щодо виправлення поведінки 
неповнолітніх правопорушників зумовлюють труднощі у реалізації програм їх ресоціалізації. Окрім 
того, успіх процесу ресоціалізації неповнолітнього засудженого великою мірою залежатиме від його 
власного бажання повернутись до нормального життя в якості законослухняного громадянина, від 
усвідомлення своєї провини. Як вважає Л. Шеховцова [1: 86-87], усвідомленя провини та щире каяття 
слід вважати найважливішою передумовою ресоціалізації неповнолітніх правопорушників. 

Проблема ресоціалізації неповнолітніх правопорушників протягом багатьох років привертає увагу 
вітчизняних і зарубіжних дослідників. Так, основні етапи процесу ресоціалізації розкриті у ряді праць 
Т. Бєлавіної, О. Бени, В. Кривуші, Г. Радова, В. Синьова та інших. Умови успішного здійснення 
перевиховання неповнолітніх правопорушників досліджували І. Башкатов, П. Вівчар, І. Парфанович. 
Розробкою методик перевиховання важковиховуваних підлітків займалися В. Баженов, А. Макаренко, 
М. Фіцула. Незважаючи на такий широкий науковий інтерес до проблеми виправлення неповнолітніх 
правопорушників, питання усвідомлення ними провини в процесі ресоціалізації залишається 
практично недослідженим. Тому метою нашої статті є дослідження умов успішного здійснення 
процесу ресоціалізації умовно засуджених неповнолітніх, а саме – усвідомлення власної провини як 
запоруки виправлення поведінки у майбутньому. 

Поняття "ресоціалізація" широко використовується у кримінології, соціології, соціальній 
педагогіці, психології. Процес ресоціалізації передбачає повернення індивіда у суспільство, 
відновлення необхідних для його нормальної життєдіяльності якостей. Це, по суті, перебудова 
особистості у зв’язку із зміною обставин. Варто зауважити що на саме поняття "ресоціалізація" 
сучасні науковці мають різні погляди. Так, на думку М. Садовнікова [2: 81], ресоціалізація може 
виступати основою для попередження рецидивів злочинів і є цілеспрямованим процесом набуття 
неповнолітнім необхідних можливостей та формування у нього здібностей до життя у суспільстві з 
дотриманням норм права. Т. Бєлавіна [3: 113] вважає, що ресоціалізація – це організований процес 
відновлення соціального статусу, раніше втрачених або несформованих соціальних навичок 
дезадаптованих неповнолітніх, переорієнтація їх соціальних установок і референтних орієнтацій за 
рахунок включення у нові позитивно орієнтовані відносини і види діяльності соціально-орієнтованого 
педагогічно організованого середовища. В. Васильєв ототожнює процес ресоціалізації з такими 
процесами як "…перевиховання особистості, що скоїла злочин, залучення її до трудової діяльності і 
нормального соціального середовища, відстежування динаміки особи осудженого, розробка 
рекомендацій щодо перевиховання і ресоціалізації засуджених" [4: 227]. Згідно Кримінально-
виконавчого кодексу України ресоціалізація – це "свідоме відновлення засудженого в соціальному 
статусі повноправного члена суспільства; повернення його до самостійного загальноприйнятого 
соціально-нормативного життя в суспільстві" [5]. Узагальнюючи зазначене, вважаємо, що 
ресоціалізація умовно засудженого неповнолітнього – це є доволі складний цілеспрямований процес, 
в основі якого лежить комплекс заходів, спрямованих на повернення і формування в умовно 
засудженого неповнолітнього необхідних умінь, навичок та набуття можливостей для життя у 
суспільстві з дотриманням правових норм. 

Процес ресоціалізації включає дві складові – соціальну реадаптацію та соціальну реінтеграцію. 
Соціальна реадаптація є важким і багатогранним процесом, метою якого є пристосування до нових 
умов життя. Соціальна реінтеграція передбачає набуття неповнолітнім нового соціального статусу, 
відновлення його стосунків з оточуючими людьми (батьками, родичами, вчителями, сусідами, 
друзями) та поновлення зв’язків із соціальними інститутами (школою, громадськими організаціями). 
Окрім цього, І. Парфанович [6: 13] виділяє два напрями ресоціалізації: ресоціалізацію свідомості 
особистості (відновлення позитивної системи цінностей, знань, переконань, установок тощо) та 
ресоціалізацію діяльності (відновлення позитивних навичок, умінь, стилю спілкування тощо). Таким 
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чином, ресоціалізація умовно засудженого неповнолітнього є складним багатогранним процесом, 
спрямованим на перебудову його свідомості і поведінки. 

Р. Овчарова, А. Дімітрова і В. Сафронова [7: 144] визначають такі основні принципи 
ресоціалізації: принцип обліку регіональних особливостей, соціокультурної і економічної ситуації у 
регіоні; принцип партнерства; принцип різнобічності реабілітаційних заходів; принцип єдності 
біологічних, психосоціальних і педагогічних методів; принцип наступності; принцип індивідуально-
особистісного і гуманістичного підходів. Таким чином, принципи ресоціалізації умовно засуджених 
неповнолітніх можуть мати загальний або індивідуальний характер. На наш погляд, важливими 
умовами для виконання даних принципів є: взаємодія і системний зв’язок між різними соціальними 
інститутами; об’єднання зусиль суб’єктів і об’єктів ресоціалізаційного процесу; взаємопов’язаність та 
послідовність заходів, спрямованих на попередження правопорушень і злочинів неповнолітніх.  

Процес ресоціалізації відбувається шляхом застосування комплексу спеціальних засобів. Так, 
Кримінально-виконавчим кодексом України (стаття 6, пункт 3) [5] у якості основних засобів 
ресоціалізації визначені: встановлений порядок виконання та відбування покарання (режим), 
суспільно корисна праця, соціально-виховна робота, загальноосвітнє і професійно-технічне навчання, 
вплив громадськості. На наш погляд, зазначені засоби можуть застосовуватись лише за умови 
врахування виду покарання, особистості засудженого, особливостей його характеру та поведінки, 
ступеня суспільної небезпеки, мотивів скоєння злочину. 

Успішність процесу ресоціалізації умовно засуджених неповнолітніх залежить від ряду чинників: 
умов життя підлітка, місця проживання, рівня достатку сім’ї, її соціального статусу. Не менш 
важливими чинниками є оточення неповнолітнього, сім’я та психологічний клімат в ній, друзі та 
стосунки з ними, працівники школи, соціальних служб та кримінально-виконавчої інспекції. Проте, 
на наш погляд, результати процесу соціалізації, у першу чергу залежать від самого неповнолітнього, 
його особистісних рис, освіченості та інтелектуальних здібностей, моральності та етичності, фізичних 
даних. Велике значення у процесі ресоціалізації умовно засуджених неповнолітніх відіграє 
усвідомлення ним власної провини за скоєний злочин. 

Засудженні неповнолітні, які не усвідомлюють своїх дій та їх наслідків, мають низький рівень 
визнання власної провини. Такі злочинці не розуміють або не знають загальноприйнятих норм та 
засад поведінки. Проте, можемо припустити, що дана категорія засуджених цілком усвідомлює 
неправомірність своїх вчинків, демонструючи свою байдужість і зверхнє ставлення до закону, зневагу 
до інших людей їх негативних почуттів викликаних протиправними вчинками, а також хочуть 
досягти  задоволення своїх бажань вчинками і засобами які є протиправними. Також варто звернути 
увагу на те, що неповнолітні даної групи можуть просто маніпулювати почуттями і емоціями 
оточуючих їх людей і стверджувати свою непричетність до злочину, що свідчить про їхню здатність 
керувати своїми діями і усвідомлювати їх наслідки. Вважаючи себе невинним підліток сприймає 
рішення суду як несправедливе, вирок здається йому незаконним, неправильним. У таких злочинців 
спостерігається схильність перекидати вину за свої вчинки на оточуючих їх людей, чи на 
несприятливі обставин, які призвели до скоєння злочину. Часто такими обставинами є відсутність 
грошей і неспроможність задовольнити свої бажання законним шляхом. Проте нерідко істинними 
причинами злочинних дій є меркантильність підлітків. Робота з ними є доволі клопіткою і важкою, 
вони погано ідуть на контакт, оскільки вважають, що даремно витрачають час, не розуміють для чого 
їм виправляться, а часто – і у чому їхня провина. Щоправда, такі неповнолітні є рідкістю, оскільки 
однією з умов умовного засудження є визнання своєї вини і каяття за протиправну поведінку. У 
випадках, якщо правопорушники не каються, а намагаються себе виправдати і захистити, процес 
ресоціалізації не відбувається, так як неусвідомлення вини і наявність у свідомості правопорушника 
захисних мотивів створює своєрідний психологічний бар’єр. 

Підлітки, які частково визнають свою провину, також схильні звинувачувати у своїх вчинках 
інших людей. Наприклад, підліток визнає що скоїв крадіжку, але винними у цьому більшою мірою 
вважає друзів, які спонукали до злочину, чи, скажімо, економічну кризу. Отже, покарання за злочин 
також мають нести інші. Як правило така категорія злочинців негативно ставляться до закону, і у 
будь-якому покаранні вбачають несправедливе ставлення до себе, оскільки вони не повною мірою 
переживають факт скоєного злочину. Доволі часто ці підлітки мають проблему з ціннісними 
орієнтаціями. Їм важко зробити вибір між цінностями, які тільки визначають задоволення їх потреб (в 
тому числі і матеріальних), допомагають самоутвердитись і підняти авторитет та цінностями, 
загальноприйнятими у суспільстві, які надають сенсу життю людини. До вибору такої системи 
цінностей схильні неповнолітні злочинці, які готові визнати свою вину у вчиненні злочину. 

Умовно засудженим неповнолітнім, які мають високий рівень усвідомлення власної провини 
притаманне відчуття провини за скоєне, негативні емоції при усвідомленні факту скоєння злочину. 
При усвідомлені провини у них автоматично виникає потреба згладити її; підлітки готові понести 
будь-яке покарання, тільки б спокутувати свої неправомірні вчинки. Вони прагнуть виправитися в 
майбутньому та не повторювати свої помилки, які привели їх до скоєння злочину. Важливим для них 
є зробити свій внесок в повернення суспільної рівноваги, порушеної їх вчинками, і повернення собі 
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доброго імені. Доволі часто злочини, які вчинені цими неповнолітніми є випадковими, через 
необережність, або ж на момент скоєння злочину неповнолітній просто не зміг знайти правильного 
виходу із складної ситуації. Дана категорія засуджених легко йде на контакт із соціальними 
педагогами, працівниками соціальних служб, під виховним впливом яких у неповнолітніх формується 
правослухняна поведінка, що відповідає етичним і правовим нормам, прийнятим у суспільстві і 
державі. 

Таким чином, усвідомлення умовно засудженим неповнолітнім власної провини і, як наслідок, 
визнання справедливості покарання за скоєний злочин, є особливою умовою його вдалої 
ресоціалізації. На думку Л. Шевченко [8: 86-87], активна ресоціалізація особи, яка скоїла 
кримінальний злочин, може починатися з вже з моменту її арешту та продовжуватися у ході 
досудового слідства і навіть судового процесу, якщо правопорушник визнає свою провину, щиро 
кається та засуджує свою злочину поведінку.  

Безперечно, бажаним результатом покарання злочинця є його виправлення, вдала ресоціалізація. 
На нашу думку досягнення цієї мети забезпечується уже самим винесенням вироку, призначенням 
покарання, що допомагає підліткам усвідомити неправомірність своїх дій. Наступним кроком у 
досягненні результату можна назвати сам процес відбування покарання, проходження діагностичних, 
корекційних та профілактичних програм, і виховних заходів, які викликають бажання спокутувати 
провину, повернутись до правослухняного життя, подолати особистісні проблеми і конфлікти з 
оточенням.  

Знання про рівень усвідомлення своєї провини неповнолітнім дає можливість працівникам 
кримінально-виконавчої інспекції чи соціальних служб краще зрозуміти мотиви скоєння злочину, 
детальніше вивчити особу умовно засудженого неповнолітнього, скласти його психологічний 
портрет, передбачити подальшу поведінку. Дана інформація допоможе обрати ефективні методи 
реалізації програми індивідуальної роботи з підлітком щодо повернення його до самостійного, 
загальноприйнятого, соціально-нормативного життя в суспільстві, які є уже розроблені і апробовані 
на практиці, або ж розробити нові. Саме тому, на нашу думку, робота соціального педагога, 
працівників кримінально-виконавчої інспекції, соціальних служб щодо ресоціалізації умовно 
засудженого неповнолітнього повинна спрямовуватись перш за все на діагностику рівня 
усвідомлення ним своєї провини у скоєнні злочину та негативних наслідків власних вчинків. 
Результати діагностики будуть визначати подальший хід усієї соціально-педагогічної роботи.  

Наступним кроком у роботі соціального педагога щодо ресоціалізації умовно засудженого 
неповнолітнього є формування або підвищення у підлітка рівня усвідомлення ним своєї провини. 
Окрім високого рівня усвідомлення своєї провини, зловмисник повинен розуміти наслідки свого 
вчинку  і приймати винесений вирок як справедливий. Неповнолітній повинен відчувати потребу 
спокутувати провину і стати законослухняним громадянином. Для цього у нього потрібно розвивати 
властивості, які сприяють виправленню неповнолітнього. 

Отже, в основі виправлення та успішної ресоціалізації умовно засудженого неповнолітнього 
лежить усвідомлення ним власної провини. Справжнім свідченням того, що процес ресоціалізації 
проходить вдало, є вчинки і дії умовно засудженого неповнолітнього, які спрямовані на 
відшкодування та усунення принесеної шкоди громадянам та державі. 

Таким чином, неповнолітні з високим рівнем усвідомлення своєї провини схвально сприймають 
своє покарання, і позитивно ставляться до виконання усіх вимог вироку, на відміну від  неповнолітні 
злочинці з нижчим рівнем усвідомлення своєї вини. А це вказує на те, що працівникам соціальних 
служб та кримінально виконавчих інспекцій варто приділяти більше уваги стосовно роз’яснення 
неправомірності вчинків за які неповнолітні несуть покарання тим злочинцям, які мають низький 
рівень усвідомлення провини і вважають своє покарання та примусові заходи несправедливими щодо 
своєї особи. При недостатньому психолого-педагогічному впливі у цих підлітків може сформуватися 
негативне ставлення до законодавчих установ і їх працівників, а також до працівників соціальних 
установ, що, як правило, призводить до проблем з ресоціалізацією. 

З огляду на це соціальному педагогу, який здійснює виховний вплив на неповнолітнього злочинця 
варто зорієнтувати роботу на те, щоб  виховати у підлітка відчуття поваги до закону і розуміння його 
не як засобу приниження його гідності, а як регулятора поведінки і відносин між людьми. У процесі 
ресоціалізації потрібно здійснювати правове виховання умовно засудженого, формувати у нього 
повагу до закону та усвідомлення важливості дотримання закону. Варто звернути увагу 
неповнолітнього на те, що закон може не тільки карати але й винагороджувати за певні дії при умові 
сумлінного виконання своїх обов’язків як громадянина держави. На основі цього у неповнолітнього 
потрібно сформувати уміння знаходити правомірне рішення при розв’язані складних життєвих 
ситуацій.  

Дуже важливо у ресоціалізаційному процесі є продемонструвати умовно засудженому 
неповнолітньому вагомість дотримання системи цінностей, яка відповідає загально прийнятим 
нормам поведінки в суспільстві, сприяє самовдосконаленню, інтелектуальному і фізичному розвитку 
особистості. Варто вказати підлітку, що при дотриманні даних принципів  він зможе подолати складні 
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життєві ситуації, і допомагати своїм прикладом іншим у визначені їх життєвого шляху.  
Працівникам, які здійснюють соціально-педагогічний супровід умовно засуджених неповнолітніх 

у процесі їх ресоціалізації важливо пам’ятати про вплив самооцінки підлітка на рівень усвідомлення 
ним своєї вини. Особливу увагу варто звернути на засуджених у яких занижена самооцінка, оскільки 
вони погано сприймають критику, спроби зблизитись з ними можуть сприйматися вороже, з 
недовірою через те що спрацьовує захисний механізм. Занижена самооцінка може бути притаманна і 
особам з високим рівнем усвідомлення провини. У цьому випадку підліток може піти на крайнощі, 
намагаючись спокутувати провину, тому дуже важливо підтримати його і вказати на правильний 
шлях виходу з ситуації. 

Висновки. Таким чином, ресоціалізація умовно засудженого неповнолітнього є доволі складним 
цілеспрямованим процесом, в основі якого лежить комплекс заходів, спрямованих на повернення і 
формування у неповнолітнього необхідних умінь, навичок та набуття можливостей для життя у 
суспільстві з дотриманням правових норм. Запорукою успішної ресоціалізації умовно засудженого 
неповнолітнього є усвідомлення ним власної провини та щире каяття у скоєному. Важливе місце у 
роботі соціального педагога щодо ресоціалізації повинні займати діагностика рівня усвідомлення 
провини, за потреби – формування високого рівня усвідомлення, а також подальший супровід і 
підтримка неповнолітнього. Результатом співпраці суб’єкта і об’єкта ресоціалізації повинні стати 
зміна особистісних якостей умовно засудженого неповнолітнього, що сприяло б поверненню 
неповнолітнього до правослухняної та соціально-нормативної поведінки. 

Перспектива. У майбутньому, на наш погляд, потрібно дослідити вплив особистісних властивостей 
та соціальних факторів на рівень усвідомлення провини неповнолітнім засудженим, що дасть 
можливість глибше вивчити дану проблему та обрати ефективні методики для роботи з неповнолітніми 
в процесі їх ресоціалізації. 
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Гарасимив Ю. В. Осознание вины как условие успешной ресоциализации 
условно осудженного несовершеннолетнего. 

В статье проанализировано понятие "ресоциализация"; раскрыта структура этого процесса, его 
направления и принципы; охарактеризованы основные условия успешного осуществления 

ресоциализации, одной из которых есть осознание условно осудженным несовершеннолетним 
собственной вины. Обнаружены и проанализированы пути совершенствования процесса 

ресоциализации условно осудженного несовершеннолетнего. 

Harasimiv Yu. V. Fault Comprehension as the Condition of Successful Re-socialization of Juveniles 
Given a Suspended Sentence. 

In the article the concept "re-socialization" is analysed; the structure of this process, its direction and 
principles is disclosed; the basic conditions of successful re-socialization realisation are characterised, one 
of which is the comprehension by a juvenile given a suspended sentence his own fault. Ways of perfection of 

re-socialization process of a juvenile given a suspended sentence are analysed. 

 
 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 48. Педагогічні  науки  

 

© Голубкова Н. Л., 2009 
68 

УДК 37.017.4 
Н. Л. Голубкова, 

старший викладач 
(Сумський державний педагогічний університет  ім. А. С. Макаренка) 

nholubkova@yahoo.com 
ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА 
АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДИ В ХХ СТОЛІТТІ 

Стаття присвячена дослідженню специфічних особливостей становлення, розвитку та 
функціонування партнерства американської школи, сім'ї та громади, яке є характерним для США та 
зумовлене природою американської школи як громадського інституту. Визначені основні чинники, що 

впливають на процеси становлення, розвитку та функціонування партнерства школи, сім'ї та 
громади в США.  

На сучасному етапі розвитку суспільства майже кожен керівник середньої загальноосвітньої 
школи в Україні усвідомлює, що широке залучення батьків і громади до діяльності школи – це 
суттєва умова ефективного управління навчально-виховним процесом, високого рівня успішності 
учнів і, навіть, довіри до вчителів. У цьому контексті надзвичайно важливим є вивчення теоретичних 
і методичних засад організації партнерства школи, сім’ї та громади у вихованні дітей у різних країнах 
світу. Великий інтерес представляє досвід Сполучених Штатів Америки, держави, в якій на 
законодавчому рівні партнерство школи, сім’ї та громади  визнано одним із провідних завдань як 
окремих шкіл, так і системи середньої освіти в цілому. З часів прийняття  освітнього  Акту "Цілі 2000: 
Закон про освіту Америки" (1994) в багатьох штатах та шкільних округах одним із основних 
напрямків шкільної політики є налагодження та розвиток зв’язків з сім’ями та громадами.  

Концепції функціонування та розвитку партнерських відносин між школою, сім’єю та громадою 
стали предметом наукового дослідження таких американських теоретиків освіти, як Ф. Л. Ван Вурхіс, 
Д. Девіс, Н. Р. Дженсорн, Дж. Л. Епштайн, Дж. С. Колеман, Т. С. Попкевиц, Б. С. Саймон, 
М. Дж. Сандерс та багатьох інших. Значний інтерес у контексті нашого дослідження становлять 
роботи, предметом яких є вивчення шляхів координування зусиль школи, сім‘ї та громади у справі 
підвищення якості діяльності навчального закладу. Цьому колу питань присвячені роботи 
В. Дж. Крітека, Дж. Дж. Сибулка та інших науковців. Вважаємо, що наявність прогресивного 
американського досвіду партнерства школи, сім’ї та громади потребує більш глибокого вивчення та 
творчого використання в загальноосвітній школі України.  

Метою статті є визначення специфічних особливостей становлення, розвитку та функціонування 
партнерства школи, сім'ї та громади в США. Відповідно до окресленої мети були поставлені такі 
завдання: 

1. На основі дослідження державних нормативних документів та науково-педагогічної літератури  
проаналізувати основні чинники, що впливають на процеси становлення, розвитку та функціонування 
партнерства школи, сім'ї та громади в США. 

2. Визначити та охарактеризувати основні форми прояву партнерства школи, сім’ї та громади на 
сучасному етапі розвитку американського суспільства. 

Партнерство між школою, сім’єю та громадою є характерним для США та зумовлене природою 
американської школи як громадського інституту. Вона була започаткована північноамериканськими 
поселенцями ще в колоніальні часи і фінансувалася саме громадами, які наймали вчителів для 
навчання дітей читанню, письму, арифметиці, релігії. Але слід зазначити, що протягом тривалого 
історичного періоду розвитку американської школи партнерство між школою і громадою полягало 
лише у фінансовій підтримці громадою школи та вчителів. 

Необхідність активізації партнерства на сучасному етапі розвитку американського суспільства 
стала нагальним завданням для педагогів, адміністраторів, громадськості та державних службовців 
усіх рівнів: федерального, штатового та місцевого. На думку таких дослідників, як В. Дж. Крітек, 
Дж. Дж. Цибулка, підвищення інтересу до цього процесу було спричинено тим, що останні 20 років у 
країні спостерігається погіршення рівня життя мільйонів американських дітей, які народилися, 
ростуть та виховуються у злиднях [1: ix]. До того ж такі фактори, як зниження впливу церкви та 
зростання негативного впливу засобів масової інформації на дітей та підлітків виявилися тими 
чинниками, які сприяли активізації запровадження партнерства між школою, сім’єю та громадою, що 
дозволяє більш ефективно вирішити проблеми виховання дітей. 

Поширення випадків расизму, недоліки державної податкової політики, які все частіше мають 
місце у США, глобальна економічна криза спричиняють економічне збіднення широких верств 
населення країни. Вирішуючи свої економічні та фінансові проблеми, батьки руйнують сімейні 
традиції та зв’язки, віддаляються від дітей, відокремлюються від участі в їхньому вихованні, що 
негативно впливає на результати навчання й спричиняє небажання учнів оволодівати знаннями та 
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досвідом, які є необхідними для ефективного працевлаштування в сучасній національній економіці та 
активній участі в політичному та громадському житті країни.  

Умови життя дітей у бідних сім’ях та сім’ях етнічних меншин завжди були критичними, але 
погіршення економічного стану в країні за останні два десятиліття і, особливо в період глобальної 
економічної кризи (2008 – 2009 роки), значно загострило ситуацію. У великих містах бідні сім'ї 
намагаються оселятися в одному районі, що й спричиняє виникнення все більших проблем: 
починаючи з неповноцінного харчування молодих матерів – до постійного безробіття, якого майже 
неможливо уникнути. У деяких сільських місцевостях країни спостерігається скупчення бідних сімей, 
що призводить до появи маргінальних громад, які знаходяться на межі злиденності. Інколи бідність 
поширюється навіть на цілі округи. Таке погіршення фінансового та економічного стану 
американських сімей негативно впливає на систему шкільництва, а саме, має місце значне 
недофінансування шкіл. Традиційно витрати на фінансування освітньої галузі з бюджету штатів і 
місцевих бюджетів випереджують витрати федерального уряду. Так у 2006 році  47% коштів на 
початкову і середню освіту виділялося з бюджетів штатів, 44% – з місцевих бюджетів, а витрати з 
федерального бюджету склали лише 9% загального обсягу.  

Важливо зазначити, що чим заможніші штат та округ, тим краще фінансуються школи, і навпаки. 
Збіднення ж сімей веде до збіднення громад, що негативно впливає на матеріальне забезпечення шкіл 
і призводить до погіршення процесу викладання та виховання учнів у школі.  

Втрата Сполученими Штатами Америки світової економічної першості, про що свідчать імпорт 
товарів високої якості з інших країн світу та експорт промислових підприємств у країни з дешевою 
робочою силою, поставила перед американським  урядом і бізнесом  завдання переглянути свою 
політику щодо системи освіти країни. Вони ж, у свою чергу, звинуватили школу в тому, що вона не 
забезпечує рівний доступ усіх дітей до високоякісної освіти, що майже нічого не було зроблено для 
поліпшення та поширення якісної освіти у школах. Проаналізувавши результати стандартизованих 
тестів (Scholastic Aptitude Test (SAT)), а також  доповідь 1983 року "Нація в небезпеці", представники 
американського бізнесу заявили, що недоліки системи освіти США зумовлюють значною мірою 
низьку економічну  конкурентноздатність країни у світі [1].  

Як результат, бізнесові кола рішуче поставили питання про  поліпшення якості освіти та 
виховання в країні. Вони запропонували  підвищити вимоги до випускників шкіл, покращити  
підготовку викладацького складу шкіл та створити програми "школа – підприємство (бізнес)", 
залучаючи представників промислових підприємств до навчально-виховного процесу. Всі ці заходи, 
на думку бізнесових кіл, повинні сприяти поліпшенню якості освіти та виховання. Політики та 
урядовці погодилися з пропозиціями представників бізнесу та підтримали їхні ініціативи, серед яких 
партнерство між школою та бізнесом посідає важливе місце і не обмежується тільки фінансовою 
допомогою з боку бізнесу. 

Якщо усвідомлення тих страшних умов, у яких живе багато дітей країни, підштовхнуло до 
необхідності поліпшення рівня життя, то усвідомлення втрати державою світового економічного 
лідерства сприяло усвідомленню необхідності покращення освіти та виховання. Особливо 
актуальною проблема якості освіти є у великих містах, де багато учнів  залишають школу, не 
отримавши сертифікатів про середню освіту, і навіть  багато тих, хто її закінчив, не спроможні 
конкурувати на ринку праці тому, що не мають ні професійних навичок, ні достатніх академічних 
знань. Окрім того, невдачі молоді в школі призводять до невдач на роботі, а потім до таких критичних 
соціальних наслідків, як безробіття, насилля, алкоголізм, наркоманія, самогубство. 

Політичні та бізнес лідери країни впевнені, що подальше збіднення населення – це загроза 
добробуту всієї держави. Безумовно, в країні є багато громадян, які  турбуються про свій добробут та 
свою особисту безпеку, але урядовці та політики розуміють, що невикористані трудові ресурси, а 
також тягар податків, які сплачують законослухняні платники на утримання мережі в’язниць та на 
соціальні виплати малозабезпеченим і бідним – це удар по економіці США. Зараз стає очевидним, що 
відновлення та розбудова економіки потребує великої кількості висококваліфікованих працівників, 
які здатні працювати якісно та продуктивно. По суті, вирішення економічних проблем вимагає, перш 
за все, вирішення соціальних проблем, спричинених бідністю та все ще існуючими випадками 
расизму. А для цього необхідно провести кардинальну перебудову державної системи освіти та 
системи соціальних служб США. 

Видатний американський педагог У. Бронфенбреннер визнає, що перед країною стоїть завдання, 
яке полягає не у простому виправленні системи, а у запобіганні негативних явищ. А тому виникає 
необхідність інвестицій в дітей, збереження сімей та поліпшення всього середовища, в якому діти 
навчаються та виховуються [2]. Відповідно до цього, партнерство школи, сім’ї та громади є одним із 
важливих засобів створення сприятливих умов для навчання дітей, і воно буде ефективно розвиватися 
тільки в тому випадку, якщо дії між школою, сім’єю та громадою будуть носити взаємний характер. 
Педагог аналізує взаємозв’язок між  розвитком школи та розвитком громади. Школи в бідних 
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громадах стануть успішними тільки за умови, якщо члени громади будуть мати гарні домівки, 
ефективне медичне обслугування, роботу, безпечні вулиці, буде зменшуватися алкогольна та 
наркотична залежність серед її членів. Стан і атмосфера в районах та громадах, у свою чергу, 
залежать від їхніх шкіл, від якості навчання та виховання дітей. Таким чином проявляється взаємна 
залежність між школою та громадою, що сприяє розвитку процесу залучення громад до діяльності 
школи. 

Сучасне життя ставить перед американською школою ряд завдань. Одним з них є  забезпечення 
учнів знаннями, навичками та вміннями, які надають молодим американцям можливість більш повно 
розвинути свій потенціал, стати високо кваліфікованими спеціалістами та активними  громадянами 
демократичного суспільства, а для цього, перш за все, необхідно підвищити компетентність 
педагогічних кадрів, які б могли підтримати зацікавленість учнів у надбанні базових знань та 
оволодінні базовими навичками. У ході реалізації поставлених завдань  адміністрації шкіл і вчителі, 
яких почали більш активно залучати до участі у прийнятті рішень, стали усвідомлювати, що, по-
перше, учням потрібні високоякісні програми навчання, а, по-друге, вони дійшли висновку, що 
залучення сімей та громад до навчально-виховного процесу в школі є важливим елементом, який буде 
сприяти проведенню освітньої реформи в США.  

Перед школою постає завдання забезпечити рівний доступ до освіти всім громадянам країни. 
Особливо гостро це питання постає у великих американських містах, для яких характерна етнічна 
різноманітність населення та великий відсоток емігрантів. Р. Едмондс, усвідомлюючи низький рівень 
освіти американських дітей та існуючі проблеми нерівного доступу до якісної освіти, зазначає, що 
"поліпшити міські школи можна тільки запровадивши справедливість та об’єктивність – необхідно 
довести і показати, що учні цих шкіл, а це, головним чином, діти з бідних сімей з етнічних меншин, 
потребують таких же знань та вмінь, як і їхні однолітки з забезпечених сімей" [3: 16].  Проте, 
визначаючи поняття "ефективна школа" та її характеристики, Р. Едмондс, не згадує ані батьків, ані 
громаду. І все ж, ідея "ефективної школи" була настільки сильною, а поставлені перед школою 
завдання були такими складними, що виникла необхідність включити такий компонент, як залучення 
батьків та громад до роботи  школи.   

Американські дослідники-новатори (Дж. С. Комер, Х. М. Левін та інші), розробляючи нові 
підходи до "ефективних шкіл", приділили велику увагу питанням залучення батьків до виховання 
дітей та їхньої ролі у навчально-виховному процесі школи і визнали  ці напрямки пріоритетними [4; 
5]. Таким чином, реалізація завдань підвищення ефективності діяльності школи сприяла залученню 
сімей та громад до навчально-виховного процессу, стала поштовхом для розвитку партнерських 
відносин з сім’ями та громадами. Херберт Вальберг після ретельного вивчення проблеми співпраці 
школи з сім’ями та громадами  зробив висновок, що "батьки дійсно приділяють недостатньо уваги  
навчанню та вихованню дітей, але, на його думку, саме  партнерство школи, сім'ї та громади може 
реально позитивно вплинути на навчально-виховний процес" [6: 399]. 

Наступними кроками реформи американської школи  стає покращення культури школи, більш 
широке залучення вчителів, батьків та членів громад до прийняття рішень та запровадження програм 
професійного розвитку вчителів. Саме ці заходи забезпечили розробку високоякісних навчальних 
програм та ефективне навчання учнів, що, у свою чергу, сприяло активізації діяльності батьків учнів 
та представників громад у шкільних радах. Такі кроки були подібні до заходів реформи школи 1960-х 
років, які були спричинені адміністративними зусиллями, спрямованими на децентралізацію системи 
сільських шкіл, більш широку політичну децентралізацію та залучення батьків і членів громад до 
процесу прийняття рішень.  

Для характеристики широкого кола зв’язків школи, сім’ї та громади в американській науково-
педагогічній літературі використовуються різні терміни, які представляють форми прояву 
партнерства школи, сім’ї та громади на сучасному етапі розвитку американської освіти та 
суспільства. Так, В. Крітек зазначає, що "координування (coordination) – це процес колективної 
діяльності заради досягнення спільної мети" [1: xiv]. Крім того, часто науковці вживають такі 
терміни, як кооперація (cooperation), співробітництво (collaboration), інтеграція (integration), 
партнерство (partnership) для визначення широкого розмаїття зв’язків, які можуть існувати між 
школами, сім’ями та громадами. Очевидно, що існують певні відмінності між цими термінами. 
Наприклад, Шірлей Хорд, даючи визначення таких понять, як співробітництво та кооперація, визнає, 
що "співробітництво – це більш складний процес, який включає спільне використання ресурсів, 
спільний контроль та розподілення обов’язків" [7: 23]. Цю думку підтримує і Д. Коріган, професор 
факультету управління освітою Техаського Університету А & M, зазначаючи, що "співробітництво – 
це найвищий ступінь спільної діяльності. Індивіди та групи можуть бути залученими до кооперації та 
координування без будь-яких змін у своїй діяльності. У співробітництво ж закладено інше значення, а 
саме, створення нового" [8: 177].  І все ж, обидва терміни (співробітництво та кооперація) часто 
замінюють один одного, а процеси, які пов’язують школи, сім'ї та громади майже постійно рухаються 



Н. Л. Голубкова. Особливості становлення та розвитку партнерства американської школи, сім’ї та громади 
в ХХ столітті 

 
71 

від рівня кооперації до більш високого рівня співробітництва. Координування ж є більш загальним 
терміном.  

Школи США вже тривалий час займаються координуванням послуг для дітей та молоді. 
Діагностика та забезпечення послуг для учнів з особливими академічними потребами є саме 
прикладом координування роботи різних професіоналів. Багато вчителів початкових класів 
намагаються узгодити (скоординувати) свої дії з сім’ями школярів. Окрім того, що школи 
забезпечують учнів, вихідців з малозабезпечених сімей сніданками та обідами, вони приділяють 
велику увагу медичному обслуговуванню школярів, надають старшокласникам  можливості 
визначитися щодо майбутніх професій та працевлаштовують молодих людей через різноманітні 
програми "навчання – робота". Школи мають зв’язки з коледжами та університетами і проводять  
позакласні професійно-орієнтаційні заходи у співпраці з вищими навчальними закладами. У разі 
необхідності школи надають учням можливості звертатися до соціальних служб та служб захисту 
дітей. Адміністрація та вчителі беруть до уваги рекомендації лікарів під час визначення навчальних 
програм для дітей з вадами. Дійсно, спектр послуг, які надаються школами учням, настільки 
широкий, що виникає питання, чи не втрачають навчальні заклади у деякій мірі  притаманну їм 
освітню роль, і чи не слід повернутися до головної суспільної місії – навчання [1: xv].  

Американські педагоги дотримуються думки, що державні школи повинні виконувати 
різноманітні соціальні функції, але вони також намагаються не допустити зайвого тиску з боку сімей 
та громади на школи. У кінці ХХ-го століття очевидним став той факт, що школа без підтримки 
громади та батьків не може якісно виконувати свої соціальні завдання, а тому багато директорів та 
вчителів шкіл відстоюють позицію, яка  відображена в американському прислів’ї "виховання дитини 
– справа всього села". У ХХІ столітті концепція партнерства "всього села", яке забезпечує навчання та 
виховання американської молоді, набула ще більшої актуальності.  

На думку С. Л. Кагана, перше із шести національних завдань, які були поставлені перед 
педагогами США програмою "Америка – 2000", а саме: "до 2000 року всі діти Америки підуть до 
перших класів підготовленими до шкільного навчання", передбачало залучення багатьох організацій 
та служб до його реалізації, включаючи сім'ї, церкви, медичні заклади та заклади соціального 
забезпечення [9]. Більш того, реалізація шостого завдання освіти на 2000 рік, яке говорить про те, що 
"кожна школа буде вільною від наркотиків та насилля", також вимагало спільних зусиль з боку всієї 
громади. Втручання закладів охорони здоров’я, соціальних служб, служб правопорядку набуло 
актуальності. Вирішення цих проблем стало нагальним завданням нації, а це означає, що бізнес та 
промислові підприємства також повинні були стати повноцінними партнерами у цій справі. 

Висновки. Дослідження американських науковців засвідчують, що у США спостерігається 
зацікавленість з боку педагогів, державних службовців, політичних лідерів, представників бізнесових 
кіл та батьків до запровадження  партнерства школи, сім'ї та громади  тому, що, перш за все, воно 
зумовлене самою природою американської школи як громадського а не суто державного інституту.  

По-друге, американське суспільство усвідомлює, що спільні скоординовані зусилля всіх учасників 
цього партнерства є вагомим важелем у проведенні реформи освіти, мета якої полягає в  забезпеченні 
рівного доступу всіх американських дітей до високоякісної освіти тому, що існує очевидна небезпека 
для країни, для демократії, в якій така велика кількість молоді не готова до ефективної праці. 

По-третє, тільки скоординовані дії школи, сім’ї та громади є запорукою підвищення якості 
навчально-виховного процесу в школі та академічних досягнень дітей, що буде сприяти соціальному 
прогресу та процесу соціального удосконалення й подоланню негативних явищ в економіці, 
соціальній сфері та політичному житті країни.   

Проведене дослідження не вичерпує зазначену проблему. Вважаємо, що подальше дослідження 
партнерства школи, сім’ї та громади в американській школі дасть можливість глибше усвідомити 
аналогічні проблеми української школи й оптимізувати процеси запровадження соціального 
партнерства в освіті у нашій країні.  
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Голубкова Н. Л. Особенности становления и развития партнерства 
американской школы, семьи и общины в ХХ столетии. 

Статья посвящена исследованию специфических особенностей становления, развития и 
функционирования партнерства американской  школы, семьи и общины, которое является 

характерным для США и обусловлено природой американской школы как общественного института. 
Определены основные факторы, которые влияют на процессы становления, развития и 

функционирования партнерства школы, семьи и общины в США. 

Holubkova N. L. Peculiarities of Formation, Development and Functioning of 
American School, Family and Community Partnership in the 20th century. 

The article is focused on the investigation of specific peculiarities of formation, development and functioning 
of American school, family and community partnership that is characteristic for the USA and is determined 
by the nature of the American school as a public institution. The main factors that influence the processes of 
formation, development and functioning school, family and community partnership in the USA are defined. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ У ФРАНЦІЇ 

У статті ґрунтовно проаналізовано досвід Франції у підготовці соціальних працівників різних 
спеціальностей у сфері соціальної роботи з сім’ями, виділено основні групи працівників, розкрито 

зміст та особливості їх підготовки. 

Інститут шлюбу і сім’ї у Франції, як і у більшості європейських країн, зазнав у останні роки 
значних змін і перегляду основних цінностей. Поглиблення соціальних проблем у сфері шлюбно-
сімейних відносин зумовлює необхідність підготовки висококваліфікованих кадрів, готових до 
соціальної/соціально-педагогічної роботи із сім’ями. 

Мета – вивчити французький досвід підготовки фахівців до здійснення соціальної роботи із 
сім’ями. 

Зважаючи на різноманітність соціальних проблем, що супроводжують сучасну сім’ю на різних 
етапах її розвитку, доцільним видається існування у Франції цілого спектру спеціальностей, які 
відносяться до сфери соціальної роботи і дозволяють більш направлено й ефективно вирішувати 
проблеми шлюбно-сімейних стосунків. 

Відповідно до завдань, які виконують соціальні працівники у роботі з сім’ями, останніх умовно 
можна поділити на дві групи: 

− фахівці, які допомагають у плануванні сімейного бюджету та розподілі доходів (радник 
із питань соціальної та сімейної економіки, фахівець із піклування над соціальними грошовими 
виплатами); 

− фахівці, які сприяють у вирішенні проблем міжособистісних стосунків у сім’ї (сімейний 
медіатор, технік із соціального та сімейного втручання). 

Пропонуємо розглянути більш детально зміст підготовки фахівців за вищезазначеними 
спеціальностями. 

Зміст діяльності фахівця з піклування над соціальними грошовими виплатами складають тимчасові 
заходи щодо сімей та інвалідів, яким призначена грошова допомога за рішенням судді з опікунських 
питань. Метою таких заходів є забезпечення цільового використання грошової допомоги в інтересах 
дорослих чи дітей, щоб уникнути поганих, або недостатніх умов харчування, гігієни, житла тощо. 
Піклування передбачає також створення сприятливих умов для збереження самостійності сімей та 
окремих індивідів у соціумі.  

Для отримання кваліфікації фахівця з піклування над соціальними грошовими виплатами 
кандидату необхідно пройти спеціальну підготовку, що відбувається без відриву від виробництва. 
Для асистентів соціальної служби, спеціалізованих вихователів, радників із питань соціальної та 
сімейної економіки підготовка включає 150 годин навчання тривалістю максимум 9 місяців, які 
розподілені на три навчальні блоки, мета яких – ознайомити студентів із структурою закладів, 
задіяних у сфері надання грошової допомоги різним категоріям населення, нормативними 
документами, що регламентують їх діяльність; видами та принципами розподілу грошової допомоги; 
формами та методами роботи фахівця з піклування над соціальними грошовими виплатами; 
правилами планування сімейного бюджету та управління доходами сім’ї. Студенти вивчають 
навчальні блоки "Інституційні рамки піклування", "Форми втручання фахівця з піклування над 
соціальними грошовими виплатами", "Повсякденне життя та управління сімейними доходами". Для 
техніків із соціального та сімейного втручання і сімейних працівниць підготовка триває максимально 
2 роки і включає 500 годин навчання, розподілених у 4 навчальні блоки: 1) "Дитина, підліток, сім’я в 
суспільстві"; 2) "Сім’я у повсякденному житті"; 3) "Санітарна, соціальна діяльність і законодавство"; 
4) "Діяльність фахівця з піклування над соціальними грошовими виплатами" [1]. 

Крім того, підготовка фахівця з піклування над соціальними грошовими виплатами передбачає 
проходження двох видів практики тривалістю 40 годин кожна на базі соціальних закладів, які задіяні 
у сфері соціальної допомоги та забезпечення.  

Радник із питань соціальної та сімейної економіки (надалі – РПССЕ) – це фахівець соціальної 
сфери, який здійснює інформування та консультування окремих осіб, груп і сімей з метою вирішення 
їх повсякденних проблем і таким чином запобігає соціальному виключенню у всіх його формах. 
Професія РПССЕ виникла у 1943 р. з появою наставниць із ведення домашнього господарства, які 
проводили відповідні заняття у початкових школах для дівчат [2]. У сучасних умовах РПССЕ 
допомагають вирішувати проблеми планування сімейного бюджету та житлові питання, проблеми, 
пов’язані з харчуванням і здоров’ям, проблеми зайнятості та перепідготовки фахівців тощо. Кінцевою 
метою діяльності РПССЕ є забезпечення незалежності чи включення особи, сім’ї та групи в рамках 
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трьох основних напрямів соціальної політики: боротьба проти усіх видів виключення; попередження 
інвалідності та дезадаптованості; сприяння соціальному розвитку. Професійна діяльність РПССЕ 
передбачає участь спільно з іншими фахівцями у соціальній діагностиці різних категорій населення; 
супровід та участь у реалізації індивідуальних/колективних проектів; участь у розробці проектів 
локального соціального розвитку; надання послуг з інформування, орієнтування, надання допомоги; 
участь у розподілі повноважень фахівців і служб; сприяння у розробці напрямів соціальної політики 
та їх реалізації [3]. 

Професійна підготовка РПССЕ здійснюється в два етапи. Перший етап – два роки навчання після 
бакалаврату – підготовка, що веде до отримання свідоцтва про вищу технічну освіту в галузі 
соціальної та сімейної економіки (BTS). Другий етап – один рік навчання після BTS, що веде до 
отримання DECESF. Як свідчить статистика, чимало випускників після отримання BTS працюють 
викладачами дисципліни "Соціальна та сімейна економіка" в ліцеях. Лише після кількох років роботи 
вони продовжують навчання. 60% осіб, які отримали BTS, продовжують навчання для здобуття 
DECESF, оскільки ця додаткова підготовка гарантує визнання спеціальності та краще 
працевлаштування. Цей варіант є оптимальним, оскільки соціальна робота вимагає більшої соціальної 
зрілості та досвіду, навичок контактів із людьми [4]. 

Підготовка рівня BTS передбачає теоретичне навчання і проходження двох видів практики. 
Теоретична підготовка розрахована на 1965 годин навчання і включає вивчення фундаментальних і 
фахових дисциплін, які дозволяють сформувати у студентів уявлення про напрями соціальної 
політики, юридичний контекст соціальної діяльності, структуру економіки і механізми управління 
нею: "Політичні та юридичні рамки соціальної діяльності та повсякденного життя" (150 год.), 
"Економіка та управління" (120 год.) Студенти вивчають основи психології та соціології, отримують 
базові знання з фізики, хімії, біології, медицини, засвоюють методи та технології соціальної роботи: 
"Гуманітарні науки (психологія, соціологія)" (240 год.), "Методика соціальної роботи" (135 год.), 
"Фізика-хімія" (150 год.), "Прикладна біологія та здоров’я" (195 год.) Важливого значення приділяють 
вивченню таких невід’ємних складових життя людини, як харчування, житла, одягу; формуванню 
практичних навичок приготування їжі, облаштування побуту та помешкання: "Теорія та практика 
харчування" (300 год.), "Основи та технології житлового будівництва та навколишнього середовища" 
(195 год.), "Одяг-меблювання" (180 год.). Також студенти вивчають дисципліни "Прикладні 
мистецтва" (живопис, графіка, різьба, скульптура) (120 год.) та сучасні іноземні мови (90 год.). 
Ключовою дисципліною є "Професійна діяльність" (90 год.), у рамках якої студенти вивчають етичні 
та деонтологічні засади професії, засвоюють методи та технології здійснення професійної діяльності. 
Підготовка до BTS включає два види практики, тривалістю 8 тижнів. Основними цілями практичної 
підготовки РПССЕ є поглиблення знань про контингент клієнтів та їх потреби; планування та аналіз 
професійних дій в умовах професійного закладу; реалізація в реальних умовах професійних 
компетенцій РПССЕ [3]. 

Підготовка рівня DECESF передбачає 480 годин теоретичного навчання та 360 годин практики. У 
випадку навчання без відриву від виробництва період підготовки скорочується до 300 годин 
теоретичного навчання та 160 годин практики. Теоретичне навчання передбачає вивчення 
фундаментальних і фахових навчальних блоків. 

Метою фундаментальних навчальних блоків "Соціологія", "Психологія та педагогіка", 
"Економіка", "Соціальна сімейна економіка" є акумуляція й актуалізація знань студентів про 
соціальне законодавство, технології соціального втручання. У структуру навчального блоку 
"Соціологія" входять дисципліни "Соціальні норми і соціальний контроль", "Культурна політика", 
спрямовані на ознайомлення студентів із суб’єктами соціальної діяльності, напрямами соціальної 
роботи, структурою соціуму, організацією діяльності соціальних служб і закладів, юридичним 
контекстом їх діяльності. Навчальні блоки "Психологія" та "Педагогіка" покликані сформувати у 
майбутніх фахівців знання про психолого-педагогічні основи соціальної роботи, структуру 
особистості; розвинути навички аналізу міжособистісних стосунків і типів патологічної поведінки. У 
рамках навчальних блоків "Економіка", "Соціальна сімейна економіка" студенти ознайомлюються з 
економічним устроєм суспільства, механізмами управління різними типами соціальних служб, 
принципами формування та розподілу бюджетних коштів [4]. 

Фахові навчальні блоки "Соціальна діяльність та інституції", "Методи втручання радника з питань 
соціальної та сімейної економіки" надають студентам знання про напрями соціальної політики і 
потреби клієнтів, ознайомлюють зі змістом і технологіями професійної діяльності і передбачають 
поглиблене вивчення дисциплін, що входили в програму підготовки рівня BTS. 

Підсумкові випускні іспити (після підготовки BTS+DECESF) включають три випробування: 
письмовий комплексний екзамен, презентацію та захист наукової роботи, презентацію та захист звіту 
про проходження практики. 
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РПССЕ, яких налічується близько 7 000, працюють у соціальних службах комунального та 
департаментального підпорядкування, в касах соціального забезпечення та касах допомоги сім’ям, 
медичних закладах, асоціаціях, структурах соціальної та соціально-культурної анімації тощо. РПССЕ 
може продовжити навчання на ІІ циклі вищої освіти, або ж пройти спеціальну підготовку, яка 
дозволяє працювати фахівцем із піклування, спеціалізованим вихователем, аніматором або радником 
із питань сім’ї та шлюбу [2]. 

Відносно новою, але вже доволі поширеною спеціальністю у Франції є "Сімейний медіатор". 
Практика сімейної медіації, що сформувалась у кінці 80-х років ХХ ст. у Канаді, поширювалась у 
Франції представниками різних професій (юристами, психологами, соціальними працівниками) з 
метою вирішення проблем, пов’язаних з розвитком суспільства, зростанням кількості розлучень і 
сімейних конфліктів. Метою діяльності сімейного медіатора є надання допомоги клієнтам у 
налагодженні сімейних стосунків і родинних зв’язків, а також вирішення різного роду сімейних 
проблем із врахуванням інтересів кожної із сторін конфлікту. Сімейний медіатор є свого роду 
посередником між членами сім’ї, які перебувають у стані конфлікту, і допомагає їм у налагодженні 
діалогу, виконуючи посередницьку, управлінську, регулювальну, відновну, адміністративну, 
орієнтувальну функції.  

Офіційне визнання медіація отримала у Франції лише у 1996 р. з появою декрету про цивільну 
медіацію [5]. У 2002 р., з прийняттям закону "Про батьківські права", законодавче підґрунтя здобула 
й сімейна медіація. Визнання нової сфери діяльності призвело до необхідності професійної 
підготовки відповідних фахівців. Декретом від 2 грудня 2003 р., постановою від 12 лютого 2004 р. та 
циркуляром від 30 липня 2004 р. був заснований державний диплом сімейного медіатора (DEMF).  

Підготовка триває максимум 3 роки та включає 490 годин теоретичного навчання, розбитого на 4 
навчальні блоки (1 базовий і 3 додаткових). 

НБ 1 "Процеси медіації та інтеграція медіативних технологій" (315 год.) передбачає вивчення 
різних видів медіації, її теоретичних основ і технологій здійснення; етики та деонтології медіації, що 
базується на принципах конфіденційності, неупередженості та об’єктивності. 

У процесі вивчення НБ 2 "Право" (63 год.) студенти ознайомлюються з основами сімейного права, 
законодавчо закріпленими шляхами вирішення сімейних конфліктів. 

Вивчення НБ 3 "Психологія" (63 год.) спрямоване на формування у студентів знань про 
психологію сімейних стосунків. 

НБ 4 "Соціологія" (35 год.) надає студентам знання про історичний розвиток сім’ї як суспільного 
інституту, особливості різних типів сімей, їх актуальні проблеми. 

Крім того, студенти вивчають методику написання наукової роботи (14 год.) та проходять 
практику в соціальній службі (70 год.). Практична підготовка відбувається на базі служби сімейної 
медіації під керівництвом професійного референта, який координує взаємодію між базою практики, 
навчальним закладом і студентом-практикантом. Майбутні сімейні медіатори проходять два види 
практики: ознайомлювальну (14 год.) та професійну (56 год.), що завершуються презентацією та 
захистом звітів [6]. 

Випускні іспити включають: 1) аналіз ситуації на тему сімейної медіації; 2) презентацію та захист 
звітів про практику; 3) комплексний письмовий іспит (право, психологія, соціологія); 4) захист 
наукової роботи з проблематики сімейної медіації. Особи, які мають диплом про підготовку в галузі 
юриспруденції, психології чи соціології, звільняються від складання відповідного комплексного 
письмового іспиту. 

На сучасному етапі, за підрахунками Національної консультативної ради із сімейної медіації, 
потреба у сімейних медіаторах становить 200 фахівців у рік. Хоча нова спеціальність ще не настільки 
представлена кількісно (лише 171 заклад в 2002 р. мав у своєму штаті сімейних медіаторів), вона 
представляє позитивні перспективи для розвитку в майбутньому [7]. 

Техніки з соціального та сімейного втручання (надалі – ТССВ) у 1949-1999 рр. називались 
"сімейними працівницями" (travailleuses familiale) і допомагали споживачам у виконанні 
повсякденних дій, необхідних для забезпечення їх повноцінного життя. Сучасна назва спеціальності 
"Технік із соціального та сімейного втручання" з’явилась у 1999 р. [8], коли сертифікат сімейної 
працівниці був замінений державним дипломом техніка з соціального та сімейного втручання 
(DETISF), що відповідає ІV рівню кваліфікації у сфері соціальної роботи. Таким чином, власники 
сертифікатів сімейної працівниці прирівнюються до власників державного диплома техніка з 
соціального та сімейного втручання, хоча між ними й спостерігаються певні відмінності. ТССВ є 
більш полівалентним фахівцем, сфера його діяльності не обмежується лише особами похилого віку й 
особами з обмеженими можливостями, а поширюється на людей, які перебувають у складних 
соціальних ситуаціях, чого не передбачав сертифікат сімейної працівниці. У сучасних умовах ТССВ 
може здійснювати практичну діяльність і на базі соціального закладу, чого не було раніше [9]. У 
цілому зміни, що торкнулись даної професії, не зачепили суті виконуваних ТССВ функцій, а лише 
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внесли в них певну визначеність і привели професію у відповідність із актуальними вимогами 
суспільства. Мета діяльності даних фахівців сьогодні – допомогти клієнтам у досягненні 
самостійності і, в кінцевому рахунку, забезпечити їх соціальне включення. ТССВ сприяють у 
налагодженні доброзичливих стосунків у родині, сприятливих для розвитку дитини; допомагають 
організувати сімейний побут і налагодити відносини із зовнішнім середовищем [10]. Таким чином, 
через надання допомоги в повсякденному житті та у вихованні дітей, ТССВ здійснюють соціальне 
втручання профілактичного та відновлюючого характеру, спрямоване на надання підтримки сім’ї у 
складних ситуаціях, що виникли в результаті навчання дитини, хвороби чи іншої особистісної або 
родинної ситуації. Не будучи власне фахівцями з надання допомоги за місцем проживання клієнта, 
ТССВ виконують усі господарські та домашні роботи, реалізують освітні та профілактичні проекти 
щодо проблемних сімей, літніх людей чи осіб з обмеженими можливостями. Представлена в 
основному жінками, ця спеціальність є однією з найменш чисельних у соціальному секторі (8 000) і 
кількість фахівців надалі скорочується, хоча ТССВ й представляють найбільш структуровану 
професію з профілю надання допомоги за місцем проживання клієнта [4]. 

Постановою та відповідним циркуляром від 23 вересня 1999 р. "Про підготовку до Державного 
диплома техніка з соціального та сімейного втручання" здійснене реформування підготовки ТССВ. 
Відтепер для вступу на навчання за даною спеціальністю не потрібна жодна попередня підготовка, 
але кожен навчальний заклад організовує відбіркові іспити, які включають: 1) письмовий екзамен для 
оцінювання рівня загальної культури та навичок письмового мовлення кандидата (2 год.); 2) усний 
екзамен для з’ясування мотивації та особистісної придатності кандидата до професії (20 хв.) [4]. 

Підготовка триває 1,5-2 роки замість попередніх 8 місяців. Теоретичне навчання розраховане на 
950 годин і передбачає вивчення шести основних напрямів підготовки. 

НП 1 "Процес надання допомоги клієнту" (270 год.) включає навчальні блоки "Інституційний і 
юридичний контекст механізмів надання соціальної допомоги та здійснення соціальної діяльності", 
"Права й обов’язки споживачів і професіоналів", "Методологія проекту", "Методологія втручання", 
"Фізіологічний, психічний, економічний і культурний розвиток людини", "Підготовка звітної 
документації по практиці". У процесі вивчення навчальних блоків студенти вчаться проводити 
діагностику ситуації, визначати потреби клієнта, планувати й надавати допомогу відповідно до 
поставлених цілей, оцінювати результати роботи. 

НП 2 "Професійна комунікація та співпраця з партнерами" (100 год.) об’єднує два навчальні 
блоки: "Співпраця з партнерами" (історія розвитку, роль та функції соціальних і медико-соціальних 
професій) та "Поширення інформації" (збір, обробка, збереження інформації; організація та 
проведення зборів і засідань; ділове мовлення; координація роботи членів різнопрофесійної команди; 
професійна комунікація, інформаційні та комунікаційні технології, основи інформатики; технології 
вирішення конфліктів). 

НП 3 "Організація побуту" (150 год.) спрямований на формування у студентів теоретичних знань і 
практичних навичок приготування їжі, проведення гігієнічних процедур, догляду за одягом і житлом, 
надання першої медичної допомоги, догляду за дітьми та неповносправними особами, попередження 
нещасних випадків. 

НП 4 "Передача знань та умінь, необхідних для забезпечення автономії особистості" (150 год.) 
включає такі навчальні блоки та модулі: "Супровід клієнта в побуті" (налагодження взаємодії, 
сприяння соціалізації), "Соціально-психологічний і культурний аспекти побуту" (умови проживання, 
типи харчування, соціальна функція одягу, житло як місце проживання і соціальний особистісний 
простір), "Управління бюджетом" (управління сімейним бюджетом, захист споживачів), 
"Психопедагогіка". 

НП 5 "Сприяння розвитку та динаміці сім’ї" (150 год.) передбачає ознайомлення студентів зі 
змістом навчальних блоків "Сім’я та оточення" (сім’я у соціологічному і соціокультурному вимірі, 
батьківські обов’язки, внутрішньосімейні стосунки, кризові ситуації), "Дитина та підліток" 
(соціалізація та виховання дітей та підлітків, превенція, захист дитинства, жорстоке поводження з 
дітьми та шляхи його подолання). 

У рамках НП 6 "Соціальний супровід процесу соціального включення клієнта" студенти вивчають 
соціально-економічні, психологічні та культурні фактори виключення; види соціальної фінансової 
допомоги (на випадок безробіття, втрати житла тощо); структуру соціальних закладів, діяльність яких 
спрямована на боротьбу із соціальним виключенням; контингент клієнтів, які перебувають у ситуації 
виключення чи залежності (особи з особливими потребами, маргінали, безробітні). Студенти мають 
навчитись здійснювати соціальний супровід клієнта, інформувати і направляти його у відповідні 
служби, здійснювати моніторинг подальшого процесу надання допомоги [11]. 

Практична підготовка розрахована на 1155 годин (33 тижні) і включає 4 види практики: 
ознайомлення із закладами та службами (2 ознайомлювальних практики) і два періоди практики у 
професійних ситуаціях під наглядом керівника практики (професійна практика) (Додатки Б 23 і Б 24). 
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Мета практичної підготовки – сформувати у студентів професійні компетенції у відповідності із 
певним напрямом підготовки. 

Випускний екзамен на отримання державного диплома техніка з соціального та сімейного 
втручання включає 6 іспитів з усіх напрямів підготовки.  

На основі дослідження були зроблено такі висновки:  
1. Ускладнення та диверсифікація проблем сучасної сім’ї вимагають підготовки фахівців більш 

вузької спеціалізації, готових до ефективного розв’язання конкретно визначених завдань. 
2. Основні функції фахівця із соціальної роботи з сім’єю: налагодження доброзичливих стосунків 

у родині, сприятливих для розвитку дитини; організація сімейного побуту і налагодження відносин із 
зовнішнім середовищем; планування сімейного бюджету. 

3. Підготовка соціальних працівників до соціальної роботи з сім’ями у Франції здійснюється в 
системі вищої та післядипломної освіти та організовується за принципом почергового навчання 
(чергування періодів вивчення теорії та практики). 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ 
МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І-ІІ КУРСІВ МОВНОГО ВНЗ 

У статті розглядаються основні технології креативного мислення, їх характеристики та 
особливості використання. Автор приділяє увагу ефективності застосування креативних технологій 

у розвитку мовленнєвої компетенції студентів мовного ВНЗ та важливості розвитку навичок 
творчого мислення у навчальному процесі. Аналізується модель креативності Озборна та Парне,  її 

головні компоненти. 

Сьогодні кінцевою практичною метою навчання студентів мовних спеціальностей іноземних мов є 
формування комунікативної компетенції, тобто здатності сприймати і породжувати іншомовне 
мовлення відповідно до умов мовленнєвої комунікації, ситуації і характеру взаємодії партнерів. 
Програма ставить досить високі вимоги щодо вмінь усного мовлення студентів. Оскільки студенти 
мовного вищого закладу освіти мають демонструвати зразки ефективної комунікації, необхідно 
створити сприятливі умови для максимальної активізації мовленнєвої практики. Для досягнення цієї 
мети пропонується широко використовувати спонтанні бесіди, рольові ігри, роботу в парах та малих 
групах тощо. Завдання та вправи мають залучати студентів до користування іноземною мовою в 
умовах, наближених до природного спілкування, тобто потрібно забезпечувати різнобічність 
інформованості учасників щодо теми розмови або ставити перед студентами проблеми, розв’язання 
яких необхідно спілкуватися між собою іноземною мовою [1: 28, 29]. 

Згідно з даними новітніх наукових педагогічних досліджень, необхідно активно залучати 
студентів до процесу навчання, зосереджуючись на завданнях, які потребують для їх виконання 
здійснення активних практичних дій. Це вимагає від студентів гнучкого оперування змістом, який 
вони мають на меті засвоїти. Студенти, які використовують зміст креативно, вивчають його успішно. 
Разом з цим, вони навчаються стратегіям як бачити проблему, правильно визначити її, знаходити 
вихід з проблемних ситуацій в навчальному заході та поза ним. Вимога адекватності процесу 
навчання реальному процесу комунікації висувається більшістю вчених – психологів та методистів у 
галузі методики навчання іноземних мов (І. О. Зимня, О. О. Леонтьєв, М. В. Ляховецький, Ю. І. Пас-
сов, І. В. Рогова, В. Л. Скалкін та інші). У природних комунікативних ситуаціях людина більше 
зіштовхується з полілогічною формою спілкування: спілкування з членами родини, одногрупниками, 
друзями, у клубах за інтересами тощо. Групова форма організації навчального процесу має низку 
переваг: вона сприяє підвищенню мотивації до навчання, навчає об’єктивно оцінювати себе та інших, 
підвищує діловий статус студента в групі, працюючи разом, студенти виявляють мовну самостійність, 
виховуються повага до інших, здатність орієнтуватися в новій ситуації тощо  [2: 50].  

Одними з інноваційних технологій сьогодення є технології креативного мислення. Це система 
технологій, яка створена з метою  допомогти студентам усвідомити значущість академічного 
матеріалу, інтегруючи знання різних галузей в іншомовному середовищі. Технології креативного 
мислення є ефективними для розвитку мовленнєвої компетенції завдяки наступним перевагам: 
застосування креативних технологій створює доброзичливу, сприятливу атмосферу на заняттях, 
терпиме відношення до інших думок, зростання самооцінки; забезпечує навчальний процес 
природними умовами для розвитку мовленнєвої компетенції (перед учасниками навчального процесу 
є мета, яку вони досягають різними способами), тобто забезпечує його комунікативність; процес 
навчання є більш мотивованим, так як спонукає студентів до особистісного розвитку, розширює 
горизонти бачення проблеми та її вирішення. Також навички креативного мислення є значущими в 
сучасному суспільстві, саме творчо обдаровані люди змогли внести значний внесок у розвиток 
суспільства, подарували людству винаходи та бачили вихід із кризових ситуацій. Людина сьогодення 
– це творча людина, з нестандартним, конструктивним мисленням, яка не боїться діяти і 
перебудовувати світ навколо себе на краще.  

За визначенням багатьох вчених-психологів та педагогів, які займалися питаннями креативності та 
розвитку креативного мислення (Дж. Гілфорд, Р. Стернберг, Е. П. Торенс, Озборн, Е. де Боно; 
А. М. Лук, В. Н. Пушкін, І. Я. Лернер, Д. Б. Богоявленська та ін.) творчість – це найвища форма 
активності та самостійності діяльності людини, здатність створювати нове, оригінальне. Творчість 
може виступати в будь-якій сфері людської діяльності. Люди з творчим мисленням мають здатність 
бачити та вирішувати проблеми сьогодення по-новому, нестандартно, змінюючи таким чином, 
суспільство на краще.  
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Отже, метою нашої статті є аналіз моделі та принципи застосування технологій креативного 
мислення на заняттях англійської мови з метою формування мовленнєвої компетенції студентів 
мовного вищого навчального закладу. 

Маслоу, засновник школи гуманістичної психології, визначив два типи творчості. Перший тип, 
творчість особливого таланту, функціонує у творчих геніях. Другий тип творчості, творчість 
самореалізації, є основою праць Маслоу. Цей тип можна застосовувати не тільки в традиційних видах 
мистецтва, але й будь-якій сфері людського буття. Творчість була визначена як "... фундаментальна 
риса, властива людській суті, потенційно притаманна кожній людині при народженні, яка дуже часто 
втрачається при входженні в соціум"  [3: 205]. 

Роджерс розглядав творчість як результат (продукт) здорового людського розвитку. Роджерс 
бачив процес творчості як появу нових продуктів через взаємодію людини з навколишнім 
середовищем. Однією з характерних рис, що сприяють цьому, є відкритість до нового досвіду, 
терпимість до неоднозначності. Друга характерна риса – внутрішній локус оцінювання, тобто вміння 
довіряти собі, покладатися на власну думку, інтуїцію. Третьою характеристикою Роджерса є вміння 
варіювати з елементами та поняттями. Він вірив, що творчі особистості повинні вміти "грати" з 
ідеями, уявляти неможливі комбінації та генерувати неможливі гіпотези. Якщо ці три характеристики 
присутні, згідно з Роджерсом, природні людські здібності до творчості мають змогу розвиватися. 
Технології креативного мислення містять у собі завдання, які забезпечують розвиток даних 
характеристик.  

Гілфорд виділив чотири основні параметри творчої обдарованості: 1) оригінальність – 
спроможність продукувати віддалені асоціації, незвичні відповіді; 2) семантична гнучкість – 
спроможність виділяти функцію об’єкта і пропонувати нове застосування; 3) семантична спонтанна 
гнучкість – спроможність продукувати різні ідеї в нерегламентованій ситуації;  
4) образна адаптивна гнучкість – спроможність змінювати форму відображуваного стимулу таким 
чином, щоб виявити в ньому нові ознаки й можливості для використання.  

Е. де Боно виділяє два типи мислення – "вертикальне" мислення, в якому використовуються 
логічні процеси – традиційний, історичний метод, інший тип мислення він назвав "латеральним" 
(дослівно – приховане мислення), при якому проблема розглядається нестандартним чином. Методи 
латерального мислення забезпечують системний процес, результатом якого є так зване інноваційне 
мислення. Е. де Боно описав технології, створені для розвитку латерального мислення та створення 
нових ідей. Основою його праці є систематичне заохочення  латерального мислення, він був 
переконаний в можливості розвитку латерального мислення через систематичне використання 
технологій, що стимулюють пошуки мислення. 

Одна з технологій де Боно є провокація (спонукання), Provocation (Po). Використовуючи так 
звані провокації, тобто твердження, які провокують, спонукають нові способи мислення. Де Боно 
запропонував термін "ПО" (тобто "провокаційна операція") для спонукання провокацій. "ПО" дає  
зрозуміти, що комуні кант розуміє, що твердження невірне і навіть неможливе, але комунікант все 
рівно вважає за потрібне розглянути це, сподіваючись, що це відкриє нові горизонти мислення. В 
багатьох випадках "ПО" паралельне "What if…?" або "А давайте припустимо, що...". Існують три 
головні провокаційні твердження. В першому типі тверджень змінений або переставлений місцями 
порядок або послідовність. Наприклад, таке твердження як "Будинки не повинні мати дахи" здавалося 
б на перший погляд нелогічним та дивним. Проте це твердження веде до таких ідей, як будинки з 
відкритими дахами або дахи з скла. Це дало б можливість спостерігати за зірками просто з будинку.  

Другий тип провокацій – перебільшення. Цей тип провокацій дозволяє розширювати або 
зменшувати ідею або поняття непропорційно ("ПО" в середньому кожний студент випиває двадцять 
п’ять відер кави за рік). 

Третій тип – спотворення. У даному випадку взаємостосунки між елементами або послідовність 
часу порушена. Цікавою провокацією може бути "Студенти дають контрольні викладачам", 
"Екзамени скасовані".  

Атрибутивний список (Attributive Listing) – стратегія укладання ідей. За допомогою цієї 
технології проблема або продукт ділиться на ключові атрибути, на кожну з яких увага звертається 
окремо. Студенти навчаються розпізнавати головні атрибути, тобто складові продукту, ситуації, 
проблеми тощо. 

Класичне використання атрибутивного списку – це укладання будь-якої історії на структурні 
компоненти.  Коли студенти виділяють ключові атрибути (складники) історії (герої, час та місце, 
конфлікт тощо), вони можуть не тільки аналізувати історії, які вони читають, але також можуть 
використати ці знання для трансформування або створення власних історій. Наприклад, студенти 
складають список десяти можливих героїв, десяти ситуацій місця та часу, десяти проблем та десяти 
джерел, звідки герої можуть дістати допомогу. Один із варіантів – скласти історію на основі чотирьох 
останніх цифр номерів студентів. Якщо номер закінчується на 0263, то потрібно написати історію, 
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використовуючи десятого героя, шосту проблему, третє джерело допомоги. Атрибутивний список 
можна використовувати для створення фантастичних героїв, винаходів, або продуктів, які можуть 
створити базу для творчого письма: визначити ключові проблеми, компоненти в сьогоднішніх або 
історичних подіях. Припускання можливих результатів, якщо хоча б один компонент був змінений, 
допомогає студентам працювати зі змістом у цікавому руслі, в той же час усвідомлюючи складні 
взаємодії в суспільних подіях, що стимулює їх інтелектуальну та творчу активність.  

Brutethink. Мета даної технології – спонукання нових способів мислення через віддалені стимули. 
Група формулює проблему, додає до цієї проблеми будь-яке слово (із словника, статті тощо) та 
знаходить зв’язки між даним словом та проблемою.  

Superheroes – дана технологія створює сприятливу атмосферу для нестандартних ідей. Члени 
групи обирають роль будь-якого героя (Супермен, Шерлок Холмс, Джеймс Бонд тощо), про якого 
отримують загальну інформацію. Група формулює проблему (або отримує готове визначення від 
вчителя, або кожен пропонує свою). Тепер учасники висловлюють свої ідеї від імені свого героя, 
уявляючи його спосіб мислення або видають власні думки від його імені.  

Мозковий штурм (brainstorming) є найвідомішою з усіх технологій генерування ідей. Ця 
технологія базується на принципі Озборна (1953) про відкладання критики: не давати оцінку будь-
якій ідеї, доки всі ідеї не генеровані. Згідно з цим принципом генерування ідей і тільки після цього 
застосування критерій оцінювання є набагато продуктивнішим ніж обговорення кожної ідеї окремо. Є 
два види мозкового штурму: індивідуальний та груповий. Груповий мозковий штурм може бути дуже 
ефективним так як він користується досвідом та творчістю всіх членів групи, даючи можливість 
покращувати, комбінувати ідеї, додавати деталі тощо. Груповий мозковий штурм має схильність 
розвивати ідеї більш глибоко ніж в індивідуальному штурмі. Для ефективного проведення мозкового 
штурму потрібно слідувати наступним етапам: 

− Визначити проблему, яку потрібно вирішити та критерії, яким ви будете керуватися. 
− Зосереджувати увагу протягом процесу на проблемі. 
− Попередити, що ніхто не критикує та обговорює ідеї під час процесу. Критика 

припускає елемент ризику для членів групи, коли вони пропонують певну ідею, блокує процес 
генерування ідей. 

−  Стимулювати активність та некритичне (толерантне) ставлення серед членів групи. 
Кожний має зробити свій внесок у розвиток ідей, навіть найбільш пасивні та несміливі члени 
групи. 

− Заохочувати студентів генерувати максимальну кількість ідей, від найбільш логічних до 
найбільш непрактичних.  

− Попереджати надто тривалий потік думки. 
− Заохочувати студентів розвивати, доповнювати ідеї інших учасників. 
− Призначити одного студента занотовувати ідеї, які пропонують члени групи. Це може 

бути у вигляді таблиці. Після мозкового штурму результати обговорюються та студенти 
вибирають оптимальні вирішення проблеми. 

Озборн запропонував користуватися певними питаннями, які б давали поштовх до подальшого 
розвитку ідей. Спеціально сформульовані питання створені для розвитку дивергентного мислення. 
Коли група генерує ідеї процес уповільнюється, такі запитання можуть вказати на новий напрямок та 
точку зору. Еберле використав ключові запитання Озборна та упорядкував їх в акронім, який легко 
запам’ятати – SCAMPER. SCAMPER – це список запитань, який скеровує рух думок у потрібний 
напрямок, ще одна технологія генерування ідей. Приклади запитань: 

− Що ми можемо замінити? (інгредієнти, матеріал, процеси, місце, підхід тощо) 
− Що і як можна поєднати? 
− Як можна адаптувати старий досвід до нової проблеми? 
− Що можна змінити? (колір, час, значення, форму) 
− Чи можливо збільшити (розмір, висоту, довжину), перебільшити? 
− Чи можливо зменшити?  
− Знайти інше використання? 
− Що можна скасувати? 
− Чи можливо переставити місцями? Помінятися ролями? Стати протилежністю?  

Ми розглянули одні з найпоширеніших технологій креативного мислення, які застосовуються при 
вирішенні проблемних ситуацій і які є складовими моделі креативності – моделі креативного пошуку 
вирішення проблем.  

Одна з ранніх моделей креативності належить Дьюї в його моделі вирішення проблемних 
ситуацій. Дьюї описав процес вирішення проблеми в п’яти логічних етапах: а) відчуття скрутного 
становища, певної складності; б) формулювання проблеми; в) розгляд можливих рішень; г) аналіз 
наслідків рішень; ґ) остаточне прийняття одного з рішень. 
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Торенс запропонував свою модель процесу творчості: а) відчування проблеми або перешкоди; 
б) припущення щодо проблеми; в) оцінка припущень (гіпотез), їх перевірка; г) обговорення 
результатів.  

Модель Озборна та Парне "Креативне вирішення проблеми" (Creative Problem Solving, CPS) була 
пізніше розвинена багатьма теоретиками. Модель CPS спочатку була розроблена Озборном (1963), 
хто також заснував мозковий штурм. Він був зацікавлений не тільки в теорії творчості, але і в тому, 
щоб знайти шляхи як краще її застосувати. Кожна версія процесу включає кількість кроків, що 
містить і дивергентні (генерування великої кількості ідей) та конвергентні (звуження ідей) етапи 
вирішення проблеми.  

Першим компонентом є Розуміння проблеми. Він містить формулювання цілі, можливостей, та 
встановлення головного напрямку роботи. Це включає в себе 3 етапи: конструювання можливостей 
(на даній стадії студент формулює загальну мету) та дослідження інформації, включає в себе 
вивчення багатьох джерел інформації в різних аспектах та зосередження уваги на важливих 
елементах. На даному етапі студенти визначають, що вони знають про проблему та що їм потрібно 
дізнатися, здійснюють пошук потрібних інформації, знань про явище, з яким пов’язана проблема. 
Найважливіша інформація може бути використана на третьому етапі цього компоненту, 
формулювання проблеми. На цьому етапі генерується різні формулювання проблеми, зазвичай 
починаються таким чином: "In what way might we …" (IWWMW)  ("А як ми могли б ...?"). Метою є 
встановити шляхи для формулювання проблеми, що відкриє двері творчим ідеям. Чим ширше 
формулювання проблеми, тим більше можливих вирішень можна знайти. 

Другий компонент CPS, Генерування ідей. На даному етапі використовуються різні прийоми 
генерування ідей, наприклад, мозковий штурм. Студенти генерують велику кількість ідей (швидкий 
потік), різноманітні ідеї та нові перспективи (гнучкість), нестандартні ідеї (оригінальність) та 
практичні ідеї, ефективні при застосуванні.  

Третім компонентом є Готовність до дії, містить у собі перехід ідей в дію. Даний компонент має 
два етапи. Перший етап, розвиток рішень, застосовує певні стратегії та методи для аналізу, 
вдосконалення та вибору ідей. Останній етап у даному компоненті є Прийняття рішення. На даному 
етапі розробляється план для виконання вибраного рішення. Розглядаються можливі перешкоди. 
Даний етап завершується планом, зі своїми етапами, ресурсами, та визначенням обов’язків кожного 
члена групи.  

Четвертий компонент CPS – Планування власного підходу. Даний етап дає змогу перевірити, що 
учасники вирішення проблеми знаходяться на правильному шляху. Містить у собі два етапи – Оцінка 
учасників процесу, бажані результати, контекст ситуації та доступні прийоми; Проектування процесу 
– вибір та планування всіх етапів, компонентів, засобів, які забезпечать оптимальний результат при 
вирішенні проблеми. 

При правильному, поступовому використанні модель є ефективною структурою поетапного 
вирішення проблем, слугує опорою, яка допомагає студентам правильно та швидко приймати 
рішення, планувати, діяти самостійно, сприяє розкриттю резервних можливостей студентів, їх 
творчого потенціалу. 

Система та комплекс вправ на формування вмінь групового спілкування  розроблені на основі 
параметрів креативного мислення, обґрунтовані Гілфордом, тобто завдання вправ  мають на меті 
розвивати: 1) здатність до виявлення й формулювання проблем; 2) здатність до генерування великої 
кількості ідей; 3) гнучкість – здатністю до продукування найрізноманітніших думок; 
4) оригінальність – здатністю відповідати на подразники (стимули) нестандартним способом; 
5) здатність вдосконалювати сприйманий (або маніпульований) об’єкт, додаючи певні деталі; 
6) здатність розв’язувати проблеми шляхом реалізації відповідних аналітико-синтетичних операцій.  
Завдання вправ повинні стимулювати оригінальні, нестандартні відповіді та ідеї та гнучкість 
мислення, тобто вміння оперувати предметами, які не пов’язані між собою та знаходити спільне. 
Завдання вправ повинні стимулювати оригінальні, нестандартні відповіді та ідеї; гнучкість мислення, 
тобто оперувати предметами, які не пов’язані між собою та знаходити спільне; швидкість, тобто за 
малий відрізок часу висувати максимальну кількість ідей. Головними критеріями розробки вправ є 
генерування ідей, їх кількість та оригінальність. Вищезгадані вміння формуються в поєднанні з 
уміннями розпочинати, підтримувати та завершувати розмову; погоджуватись чи не погоджуватись з 
пропозицією співрозмовника, висловлюючи переваги та недоліки; висловлювати свою точку зору 
щодо причин та наслідків певних явищ; дискутувати, послідовно висловлюючи свою точку зору  [1: 
44-45]. Система вправ на формування вмінь групового спілкування мають наступну структуру: 
1) вправи на формування вмінь групового спілкування на рівні полілогічної єдності; 2) вправи на 
формування вмінь полілогічного спілкування на рівні мікрополілогів і 3) вправи на формування вмінь 
полілогічного спілкування на рівні самостійного полілогу.  Прикладом вправи на рівні полілогічної 
єдності може бути наступна вправа: The group is given an object. The group should give a list of 
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professions this object is associated with. For example, an object – an electric bulb. The professions maybe – 
an electrician, a teacher, a scientist etc.  Приклади вправ на рівні мікрополілогів: a) A group is given a 
picture (with people and action in it). One student is a person in the picture. Other students ask questions, 
answers to which aren’t in the picture. b) The group gets provocation sentences: All exams are cancelled. 
(Students test teachers. People forget how to read) Students in the group brainstorm the consequences.  
Приклад вправи на рівні самостійного полілогу – The group is given a story. It is better when the story is 
familiar to students. The class is divided into three groups. The task is – the first group changes the 
beginning, the second group – the middle part of the story, and the third group – the ending. After session the 
groups combine their changed parts in one story and present it (As variation one group may be asked to 
change the setting of the story, the second one – the characters, and the third group – the genre of the story).  

Результати експериментальної перевірки ефективності застосування технологій креативного 
мислення серед студентів другого курсу Житомирського інституту іноземної філології  показали, що 
використання технологій сприяє поліпшенню навчального процесу, моделюється реально-життєва 
функція мови. Це дає змогу студентам максимально "зануритися" в мовне середовище.   

Отже, використання технологій креативного мислення є ефективним при формуванні вмінь 
групового спілкування, дозволяє студентам бути активними учасниками навчального процесу, робить 
їх більш мотивованими, сприяє особистісному розвитку студентів  та їх мовленнєвої компетенції.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Програма з англійської мови для університетів/інститутів: Проект/ Колектив авт.: С. Ю. Ніколаєва, 
М. І. Соловей (керівники), Ю. В. Головач та ін.; київ. держ. лінгв. ун-т та ін. 
2. Ніколаєва С. Ю., Шерстюк О. М. Сучасні підходи до викладання іноземних мов// Іноземні мови. 2001. – 
С. 50-57. 
3. Богоявленская Д. Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов, 1983. – 450 с. 
4. Starko, A. J. (2005) Creativity in the Classroom. Schools of Curious Delight. 3rd Edition. Mahwah, NJ: Lawrence 
Erlbaum Associates. 
5. Torrance, E. P. Guiding Creative Talent. New York^ Englewood Cliffs, 1962. – Р.0 43-45 
6. Isaksen, S. G. (1989). Creative problem solving: A process for creativity. Buffalo, NY: Centre for Studies in 
Creativity. 

 
Матеріал надійшов до редакції 16.06. 2009 р. 

Омельченко А. А. Использование технологий творческого мышления в развитии речеовй 
компетенции студентов языкового высшего учебного заведения. 

В данной статье рассматриваются основные технологии креативного мышления, их 
характеристики и особенности использования. Автором уделяется внимание эффективности 

использования креативных технологий в развитии речевой компетенции студентов языкового вуза и 
важности развития навыков креативного мышления в учебном процессе. Анализируется модель 

креативности Озборна и Парне, ее главные компоненты. 

Omelchenko A. A. Using Сreative Thinking Technologies in Speech Competence Development of Students 
of Linguistic Universities. 

In the article the author describes the most spread creative thinking technologies, their 
characteristics and peculiarities. The author pays attention to the effectiveness of using creative 

thinking technologies in speech competence development of students of linguistic universities and 
importance of development of creative thinking skills in the learning process. The model of 

creativity of Osborn and Parne, its components are analysed. 
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ПРО ВМІННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА 

У даній роботі доводиться необхідність розвитку у студентів мовного вищого навчального закладу 
таких умінь міжкультурного посередництва, як атрибутивні, ретрансляційні, інтерпретаційні та 
модифікаційні. Вказані уміння забезпечують участь міжкультурного посередника в рецептивному, 

репродуктивно-продуктивному та продуктивному видах діяльності. 

Актуальність проблеми визначення вмінь міжкультурного посередництва обумовлена соціальним 
замовленням на забезпечення діалогу культур, чому в значній мірі сприяє суспільна й професійна 
діяльність викладача іноземної мови. 

Аналіз наукової літератури дозволяє виявити різні підходи до визначення вмінь, необхідних для 
успішного міжкультурного спілкування. Наприклад, Н. А. Ігнатенко говорить про вміння 
"ідентифікувати, аналізувати й порівнювати факти і явища іншомовної й рідної культур, а також 
вибирати прийнятний стиль мовленнєвої і немовленнєвої поведінки" [1: 6], О. В. Відлюдько й 
С. А. Могильовцев говорять про лінгвокраїнознавчі вміння в складі СКК [2: 8; 3: 6], С. А. Шукліна 
виділяє вміння використовувати соціокультурні знання й інтеркультурні вміння [4: 4-5]. 

Необхідність забезпечення готовності викладача іноземної мови до реалізації функцій 
міжкультурного посередника зумовлює виділення вмінь міжкультурного посередництва. З метою 
їхнього визначення розглянемо види діяльності на перцептивному, інформаційному й інтерактивному 
рівнях міжкультурного спілкування й ті механізми, які їх забезпечують.  

За М. І. Дьяченко, під видом діяльності ми розуміємо "мотивований процес використання тих або 
інших засобів для досягнення мети" [5: 70]. У нашому дослідженні інтерес представляють 
рецептивний, репродуктивно-продуктивний і продуктивний види діяльності міжкультурного 
посередника. 

На перцептивному рівні міжкультурного спілкування здійснюється рецептивна діяльність, тобто 
мотивований процес сприйняття культурних явищ за допомогою використання когнітивних стратегій 
з метою осмислення специфіки даних явищ. 

У реальному міжкультурному спілкуванні відбувається "пізнання й зближення представників 
різних культур" [6: 20], що досягається завдяки роботі механізмів міжкультурного сприйняття. 
Розглянемо їх. 

Сприйняття іноетнічного культурного явища виступає вихідним механізмом, який значною мірою 
визначає не тільки успішність акту міжкультурного спілкування, але й здійснення подальшого 
міжкультурного посередництва. І. Ю. Марковіна відзначає, що "можливі випадки, коли специфічний 
елемент незнайомої культури існує для інокультурного учасника комунікації в імпліцитній формі й, 
всупереч необхідності, залишається непоміченим" [7: 175]. Причинами блокування даного механізму 
є наступні фактори. По-перше, етноцентричне сприйняття партнера з міжкультурного спілкування 
через призму цінностей власної етнічної спільності не дозволяє побачити специфічне в його 
національній культурі. По-друге, сприйняття іноетнічного культурного явища у поєднанні з 
інтерферуючим впливом інших іноземних культур, якщо неносій мови володіє нормами декількох 
культур і його рецептивна діяльність ускладнюється внаслідок "вторинного етноцентризму" [8: 244]. 

Під дією "апперцепції, або впливу минулого досвіду" [9: 100] учасник міжкультурного 
спілкування може віднести іноетнічне культурне явище до категорії звичного, відомого, ідентичного з 
елементом рідної культури й не виявити національно-культурної специфіки. Вищевказана помилка 
сприйняття має місце через неготовність оцінити іноетнічне культурне явище як невідоме. Разом з 
тим, міжкультурний посередник повинен бути здатний припустити існування інших явищ, фактів, 
правил, норм, невідомих йому, представникові іноземної культури, і, ступивши за рамки рідної 
культури, уявити, що знайоме явище має інший зміст. 

Закономірно, що механізм упізнавання запускається за умови успішного сприйняття. Результатом 
його функціонування є впізнання/ ідентифікація відомого культурного явища або дізнавання нового. 

Однак серйозною перешкодою в дізнаванні нового виступає запуск механізму відштовхування 
інаковості, у результаті дії якого сприйняття розходжень здійснюється з позиції "культурної переваги, 
їхнього заперечення або мінімізації" [10: 27], а не як закономірний феномен. Очевидно, що 
зазначений механізм запускається внаслідок "неусвідомлюваної некомпетентності, тобто коли ми 
невірно інтерпретуємо поведінку, але не розуміємо цього" [11: 182]. Для блокування механізму 
відштовхування інаковості необхідна установка на здійснення міжкультурного посередництва, що 
дозволяє досягти, принаймні, стадії "усвідомлюваної некомпетентності, тобто коли ми розуміємо, що 
ми невірно інтерпретуємо поведінку інших, але не знаємо, як це робити правильно" [11: 182]. На 
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зазначеній стадії розвитку компетентності в учасника міжкультурного спілкування починають 
формуватися такі характеристики, як поважне ставлення до іноземної культури й орієнтація на 
здійснення міжкультурного посередництва як особистісно-важлива цінність. У результаті 
міжкультурний посередник здатний здійснювати рецептивну діяльність і опановувати національно-
специфічний компонент іноземної культури.  

Володіння фактологічним компонентом соціокультурних знань необхідне для функціонування 
механізму порівняння сприйнятого іноетнічного культурного явища з іншими явищами в іноземній і 
рідній культурах. 

Перший різновид даного механізму важливий для попередження дії внутрішньокультурної 
інтерференції, другий – міжетнокультурної. У психолінгвістиці під міжетнокультурною 
інтерференцією розуміється "вплив навичок, сформованих у руслі рідної національної культури 
реципієнта, на сприйняття й засвоєння нового для нього іноетнічного культурного явища, яке індукує 
реакцію, що здатна ускладнити або порушити міжкультурний контакт" [12: 330]. 

На основі результатів порівняння запускається механізм розуміння, оскільки, на думку 
В. В. Воробйова, "ступінь розуміння змісту реалій і концептів культур у значній мірі залежить від 
узгодження знань носія даної мови й представників інших мов і культур" [13: 50]. Міжкультурний 
посередник, зустрічаючись із невідомим іноетнічним культурним явищем, повинен мати на увазі, що 
його розуміння залежить від "здатності уявити, здатності створити або застосувати образи, за 
допомогою яких ми осягаємо значення" [14: 206]. Іншими словами, для функціонування даного 
механізму необхідна здатність передбачення, в основі якої лежать соціокультурні знання й досвід 
здійснення міжкультурного посередництва. 

На перцептивному рівні міжкультурного спілкування найважливішим механізмом виступає 
осмислення. Відповідно до навчання М. І. Жинкіна, зміст є інтеграл значень, і щаблями інтеграції 
виступають пізнавання, впізнавання й розуміння [15: 89]. Осмислення нового іноетнічного 
культурного явища супроводжується проникненням у глибинні шари іноземної культури, що 
передбачає виявлення сутності першого, другого й так далі порядків, включенням його у пам’ять і 
перебудову поглядів на іноземну й, можливо, на рідну культуру. 

Беручи до уваги положення М. М. Бахтіна, що "не може бути єдиного (одного) змісту, і тому не 
може бути ні першого, ні останнього змісту, він завжди між змістами, ланка в змістовому ланцюзі" 
[16: 346], ми доходимо висновку, що в механізмі осмислення задіяна група взаємозалежних 
іноетнічних культурних явищ і завдяки даному механізму формується системний образ іноземної 
культури. На основі розуміння національно-специфічних цінностей міжкультурний посередник 
встановлює причинно-наслідкові зв’язки іноетнічних культурних явищ, які осмислюються, і включає 
сприйнятий елемент у цілісну картину світу. 

Визначивши осмислення як "точку росту й збагачення культури індивіда" [17: 32], логічно 
припустити, що далі запускається механізм інтеріоризації, який трактується у психологічній 
літературі як "процес утворення внутрішнього плану" [18: 245]. П. Я. Гальперін підкреслює, що 
перенесення у розумовий план є процес його формування, а не просте поповнення новим змістом [18: 
245]. Отже, даний механізм продовжує працювати й на інших рівнях міжкультурного спілкування, 
забезпечуючи поглиблення соціокультурних знань. Результати функціонування механізму 
інтеріоризації здійснюють позитивний вплив на запам’ятовування іноетнічних культурних явищ і 
розвиток здатності їхнього передбачення. 

На перцептивному рівні умовного міжкультурного спілкування рецептивна діяльність 
міжкультурного посередника пов’язана з вивченням рідної культури. Під час даної діяльності він 
сприймає, порівнює й оцінює з позицій відповідної системи цінностей культурні явища з метою 
їхнього опису й пояснення в реальному міжкультурному спілкуванні. Природно, що в процесі 
порівняння культурних явищ відбувається поглиблення знань і про іноземну культуру. Іншими 
словами, у рецептивній діяльності в умовному міжкультурному спілкуванні функціонують механізми 
сприйняття, порівняння й осмислення, спрямовані переважно на рідну культуру.  

Отже, вищевикладене дозволяє зробити висновок про затребуваність у рецептивній діяльності 
міжкультурного посередника (як у реальному, так і умовному міжкультурному спілкуванні) здатності 
співвіднести сприймані культурні явища з національними цінностями. Очевидно, що дана здатність 
забезпечується атрибутивними вміннями. 

На інформаційному рівні реального міжкультурного спілкування, що відповідає комунікативному 
в класифікації В. П. Фурманової [6: 20], міжкультурний посередник здійснює репродуктивно-
продуктивну діяльність. Її метою виступає інформування партнера про національну культуру в 
умовному або реальному міжкультурному спілкуванні. Двосторонній характер зазначеного виду 
діяльності обумовлений різною спрямованістю дій міжкультурного посередника, для якого тільки 
одна культура є рідною. Ми маємо на увазі те, що в умовному міжкультурному спілкуванні адресатом 
виступають учні, а в реальному – представники іноземної культури. Отже, репродуктивно-
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продуктивний вид діяльності – це, з одного боку, мотивований процес використання відомостей про 
культуру народів країн досліджуваної іноземної мови для інформування учнів в умовному 
міжкультурному спілкуванні а, з іншого боку – мотивований процес використання даних 
спостереження, порівняння, аналізу й узагальнення про свою національну культуру з метою 
інформування інофона в реальному міжкультурному спілкуванні.  

Досліджуваний вид діяльності забезпечується роботою наступних механізмів міжкультурного 
впливу: 1) ретрансляції іноземної культури й 2) самопрезентації. 

В умовному міжкультурному спілкуванні запускається механізм ретрансляції іноземної культури і 
викладач іноземної мови, який виступає в ролі міжкультурного посередника, інформує учнів про 
систему цінностей, правила етноетикету, стилі життя, іноетнічні культурні явища, порівнює їх з 
фактами рідної культури й інтерпретує з позицій національно-специфічних цінностей. Крім того, на 
даному рівні інтерпретуються явища рідної культури з метою визначення ступеня їхньої 
специфічності для носіїв культури народів країн досліджуваної іноземної мови й попередження 
ситуацій нерозуміння, обумовлених розходженнями культур. 

Поняття "самопрезентація" розглядається в соціальній психології, як "акт самовираження й 
поведінки, спрямований на те, щоб створити сприятливе враження або враження, що відповідає чиїм-
небудь ідеалам" [19: 679]. У процесі реального міжкультурного спілкування варто говорити про 
механізм самопрезентації як демонстрації рідної культури, оскільки кожний учасник міжкультурного 
спілкування сприймається співрозмовником як носій іншої національної культури. Усвідомлюючи 
даний факт, за умови сформованості знань про особливості рідної культури й наявності відповідного 
досвіду, міжкультурний посередник управляє процесом полікультурної освіти іншомовного партнера, 
в тому числі пояснює специфічні культурні явища. 

Таким чином, на інформаційному рівні умовного й реального міжкультурного спілкування в 
репродуктивно-продуктивній діяльності повинні бути розвинені здібності транслювати 
соціокультурні знання партнерові по міжкультурному спілкуванню й пояснювати культурні явища, 
які забезпечуються ретрансляційними й інтерпретаційними вміннями. 

На інтерактивному рівні міжкультурного спілкування міжкультурний посередник бере участь у 
продуктивній діяльності, під якою ми розуміємо процеси вибору й використання специфічних тактик 
мовленнєвої й немовленнєвої поведінки для реалізації культурно обумовленого комунікативного 
наміру відповідно до правил етноетикету країн досліджуваної іноземної мови. Основними 
механізмами, що забезпечують продуктивну діяльність, виступають: 1) акомодація; 2) орієнтація в 
ситуації й 3) ухвалення рішення.  

У ході роботи механізму акомодації, взаємодіючи з учнями в умовному міжкультурному 
спілкуванні, міжкультурний посередник демонструє тактики мовленнєвої й немовленнєвої поведінки, 
типові для носіїв культури народів країн досліджуваної іноземної мови. Даний механізм передбачає 
"зміну, модифікацію сформованих схем поведінки" [20: 39]. У ході його роботи виконуються наступні 
дії: 1) внутрішнє програмування реалізації комунікативного наміру впливу з урахуванням 
національних цінностей народу країни досліджуваної іноземної мови; 2) відбір тактик мовленнєвої й 
немовленнєвої поведінки, типових для носіїв іноземної культури й 3) реалізація комунікативного 
наміру впливу відповідно до правил етноетикету країни досліджуваної іноземної мови, що 
відбивають і змістовну, і процесуальну сторону спілкування. 

Особливістю інтерактивного рівня реального міжкультурного спілкування є функціонування 
таких механізмів, як орієнтація в ситуації й ухвалення рішення.  

Механізм орієнтації в ситуації вимагає проведення аналізу як сигналів зворотного зв’язку, так і 
власної поведінки, тобто рефлексії, що дозволяє міжкультурному посереднику виявити труднощі 
здійснення міжкультурного посередництва й оцінити свої можливості для їхнього подолання. 
Результатом орієнтації в ситуації виступає визначення прийнятності, неприйнятності й ефективності 
використаних тактик мовленнєвої і не мовленнєвої поведінки. 

Після дії розглянутого механізму запускається механізм ухвалення рішення. Міжкультурний 
посередник приймає рішення щодо доцільності реагування на мовленнєву або немовленнєву тактику 
поведінки партнера по міжкультурному спілкуванню, його характеру й можливості модифікації 
власної поедінки. 

Звичайно після усвідомлення неприйнятності застосованих тактик мовленнєвої і немовленнєвої 
поведінки міжкультурний посередник приймає рішення про використання методу, спрямованого на 
досягнення взаєморозуміння між представниками національних культур, що різняться. У цьому 
випадку, не модифікуючи поведінку, ґрунтуючись на соціокультурних знаннях, він пояснює 
специфіку поведінки носіїв рідної культури в аналогічній ситуації, тобто розкриває значення тактик 
мовленнєвої/ не мовленнєвої поведінки з позицій відповідної системи цінностей і правил етноетикету. 
Крім того, на рішення міжкультурного посередника великий вплив здійснює адекватна оцінка 
сигналів зворотного зв’язку, здатна блокувати міжетнокультурну інтерференцію й запустити 
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механізм акомодації. У цьому випадку міжкультурний посередник використовує специфічні тактики 
мовленнєвої ї не мовленнєвої поведінки, застосовуючи правила етноетикету країн досліджуваної 
іноземної мови. 

Таким чином, у ситуації нерозуміння міжкультурний посередник: 1) оцінює сигнал зворотного 
зв’язку; 2) здійснює пошук специфічної тактики мовленнєвої або немовленнєвої поведінки, що 
викликала нерозуміння; 3) аналізує причину нерозуміння й відповідає на запитання, яка поведінка 
очікувалася іншомовним партнером; 4) визначає оптимальний шлях виходу із ситуації нерозуміння; 
5) вибирає тактику мовленнєвої й/або немовленнєвої поведінки; 6) реалізує обрану тактику 
мовленнєвої й/або немовленнєвої поведінки й 7) оцінює її ефективність. 

Однак часто внаслідок нестачі досвіду здійснення міжкультурного посередництва в ситуації 
нерозуміння неносій мови перериває спілкування, змінює тему розмови, використовує гумор або 
етикетну формулу вибачення. Зазначені тактики поведінки, природно, не сприяють досягненню 
повного взаєморозуміння й пізнання іншої культури. 

Вищевикладене дозволяє зробити висновок про те, що на інтерактивному рівні у міжкультурного 
посередника повинна бути розвинена здатність модифікувати сформовані схеми поведінки, що 
забезпечується модифікаційними вміннями. 

Таким чином, результати нашого дослідження свідчать про затребуваність в умовному й 
реальному міжкультурному спілкуванні атрибутивних, ретрансляційних, інтерпретаційних і 
модифікаційних умінь міжкультурного посередництва для функціонування в рецептивному, 
репродуктивно-продуктивному й продуктивному видах діяльності. Перспективним напрямком 
вивчення даної проблеми є визначення допоміжних умінь і розробка науково обґрунтованої 
методичної системи розвитку вмінь міжкультурного посередництва. 
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Пинюта И. В. Об умениях межкультурного посредничества.  

В данной работе доказывается необходимость развития у студентов языкового вуза таких умений 
межкультурного посредничества, как атрибутивные, ретрансляционные, интерпретационные и 
модификационные. Указанные умения обеспечивают участие межкультурного посредника в 

рецептивном, репродуктивно-продуктивном и продуктивном видах деятельности.  

Piniuta I. V. About Intercultural Mediation Skills. 

In the given work the necessity of development in students of language high school of such intercultural 
intermediary abilities, as attributive, relaying, interpretation and modification is proved. The specified 

abilities provide participation of the intercultural intermediary in receptive, reproductive-productive and 
productive kinds of activity. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ 
АНГЛОМОВНИХ ДІЛОВИХ ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ  МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ 

Розглядаються теоретичні питання навчання англомовних ділових телефонних переговорів для 
ділового спілкування у вищих навчальних закладах та факультетах економічного профілю. 

Визначаються особливості в навчанні англомовної бізнес-телефонії. На основі аналізу науково-
педагогічної літератури розкрито цілі, зміст та практична технологія навчання бізнес-телефонії 

для іншомовного ділового спілкування. 

Потреби сучасного суспільства у спеціалістах економічного профілю, які вільно володіють 
іноземною мовою як засобом професійного спілкування (ведення переговорів, заключення контрактів 
з зарубіжними партнерами), зумовлюють необхідність пошуку нових ідей для навчання професійно-
орієнтованої комунікативної компетенції ділового спілкування. 

Для вирішення ділових та професійних ситуацій майбутнім економістам знадобляться уміння 
ведення ділових переговорів та домовленостей по телефону, що, у свою чергу, стануть запорукою 
успіху порозуміння між представниками різних країн. Метою статті є визначення особливостей в 
навчанні англомовної бізнес-телефонії. 

Аналіз науково-педагогічної літератури та потреби практики навчання ділової іноземної мови 
дозволили сформулювати проблему дослідження, яка полягає в доцільному використанні курсу 
англомовної бізнес-телефонії в навчальному процесі. Через розкриття теоретичного та практичного 
значення такого курсу спробуємо висвітлити різноманітні аспекти названої проблеми. 

Сучасні дослідження з проблеми спілкування в бізнес-середовищі містять дані про те, що в 
кожного четвертого фахівця-випускника університету відсутні розвинені вміння комунікації 
(С. П. Кожушко, О. Б. Тарнопольський). Це стосується, насамперед, усного ділового спілкування й 
пояснюється рядом особливостей, які витікають як із специфіки усного мовлення загалом, так і з 
характеру економічної діяльності [1: 7-17]. Зауважимо, що в зарубіжних дослідженнях питання 
формування вмінь ділових усних переговорів розроблені здебільшого практично, без достатнього 
теоретичного обґрунтування. Ряд зарубіжних учених, таких як Fisher [2], S. Donna [3], M. Ellis, 
C. Johnson [4] та інші, досліджували певні аспекти ведення ділових переговорів у рамках психології та 
етики ділових відносин як невід’ємну складову професійної культури. Міжнаціональним 
особливостям ведення ділових переговорів, а саме соціокультурному аспекту, присвячені роботи 
Raymond Cohen [5], E. C. Hendriks [6], Edward T. Hall [7]. Ці роботи, безперечно, заслуговують на 
увагу, проте вони не можуть розв’язати проблему навчання студентів вітчизняних немовних ВНЗ, 
оскільки розраховані на тих, хто спілкується у професійній сфері рідною мовою. 

Проведений нами огляд сучасних вітчизняних підручників та навчальних посібників з ділової 
англійської мови показав, що навчанню телефонії, як окремому фрагменту ділової комунікації, 
приділяється вкрай мало уваги, а в сучасних підручниках зарубіжних авторів (David Cotton [8], 
Virginia Evans [9], John&Liz Soars [10]) акценти ставляться переважно на лексичних аспектах. Нажаль, 
залишаються поза увагою питання, що пов'язані з тонкощами комунікації і різноманітністю ситуацій, 
що можуть виникати в ході спілкування по телефону і з якими можуть зіткнутися майбутні учасники 
переговорів. Саме це і зумовило актуальність даного дослідження. 

Орієнтуючись на вимоги Болонської конвенції, Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти, 
перед ВНЗ постає завдання – підготувати майбутнього економіста, який був би спроможним вести 
ділові переговори по телефону з зарубіжними партнерами. Звідси, в умовах реформування системи 
освіти України, впровадження методики навчання майбутніх економістів ведення англомовної бізнес-
телефонії є вкрай необхідним та актуальним. 

Телефонні переговори, як ситуація усного ділового спілкування [11; 12], мають свої специфічні 
мовні засоби, норми комунікативної поведінки, соціокультурні, паралінгвістичні особливості, не 
кажучи вже про предметний зміст мовлення. Так, майбутній спеціаліст повинен слухати й розуміти 
свого партнера по телефону, виступаючи з одного боку, в ролі передавача інформації, а з іншого боку, 
приймачем повідомлення. У залежності від рівня ділового досвіду комуніканти володіють різними 
можливостями вираження та сприйняття інформації, яка має бути лаконічною та зрозумілою. 

Щодо основних лінгвістичних особливостей усної форми ведення ділових переговорів по 
телефону, можна виділити такі як ситуативність, мовні кліше, то стилістична диференційованість 
(тобто офіційне мовлення). Ділове спілкування по телефону, з психологічної точки зору, це – 
взаємодія людей, в якій його учасники виконують певні соціальні ролі, внаслідок чого в них 
розрізняються цілі спілкування, мотиви, а також способи, завдяки яким здійснюються ділові 
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контакти. Підготовка майбутнього економіста передбачає професійне оволодіння іноземною мовою, 
тобто мовно-мовленнєвими діями в професійній сфері спілкування та оволодіння загальною 
культурою мовного спілкування, тобто "конвенціональними встановленнями" – нормами, правилами, 
законами, принципами, цінностями суспільства, в яких функціонує мова (Л. І. Богатикова, 
О. Б. Тарнопольський, J.-C. Beacco, M. Byram та інші). Звідси випливає культурно-національна 
(міжкультурна) функція. Ведення ділових телефонних переговорів відбувається дистантно. Телефон 
надає діловим партнерам можливість вступати в усну контактну комунікацію в режимі реального 
часу, створюючи унікальну автентичну ситуацію діалогічного спілкування в усній формі. При цьому 
процес  конкретного акту комунікації відбувається з урахуванням особистості адресата, ситуації 
комунікації та мети створення ділового повідомлення. Основним недоліком дистантного спілкування 
є неможливість візуального контакту зі співрозмовником. Оскільки фактор часу грає вирішальну 
роль, такий вид ведення переговорів характеризується чіткістю і стислістю викладу змісту 
висловлювання, діловим стилем, швидкою реакцією-відповіддю співрозмовника, уживанням повторів 
для підтвердження/уточнення прийнятої інформації. Для цього викладач повинен звертати увагу не 
лише на лексичний аспект процесу навчання, а й на екстралінгвістичні фактори та дотримання 
загальноприйнятих етикетних норм поведінки. 

Досліджуючи основні аспекти навчання ведення ділових бесід по телефону з іноземними 
партнерами в процесі підготовки студентів економічних спеціальностей, ми також ставили на меті 
виявити ступінь значущості курсу "Business Telephoning" для майбутніх економістів, визначити 
особливості побудови та викладання цього курсу, а також його місце в загальному університетському 
курсі ділової іноземної мови. 

Визначення змісту курсу ділової телефонії вимагало попереднього відбору тематики та ситуацій 
спілкування по телефону для формування іншомовної комунікативної компетенції студентів 
економічних спеціальностей. За результатами опитування, що проводилося серед випускників вузів 
та фірм м. Кременчука, які співробітничають із зарубіжними партнерами, ми визначили найбільш 
уживані теми та ситуації, здійснили відбір навчального матеріалу. При відборі змісту навчання 
бізнес-телефонії враховувались: 

− комунікативний аспект (відбір тематики та ситуацій спілкування); 
− лінгвістичний аспект (відбір текстів та мовного інвентаря); 
− процесуальний та психофізіологічний аспекти (відбір знань, навичок та вмінь, якими 

студенти оволодівають для формування комунікативної компетенції) [13: 3-5]. 
Для досягнення поставленої мети (впровадження курсу в навчальний процес) ми: 

− визначили ступінь готовності студентів до вивчення курсу бізнес-телефонії, 
враховуючи результати проведеного передекспериментального тестування; 

− сформували на підставі здобутих даних приблизно рівно підготовлений склад гру; 
− провели експеримент з метою перевірки ефективності запропонованої методики для 

навчання студентів економічних спеціальностей, а також визначили наскільки органічно 
розроблені матеріали увійшли до навчального процесу; 

− провели перед і після експериментальний зріз, за результатами якого визначили 
початковий та кінцевий рівень володіння телефонною лексикою, темп мовлення та 
оперативність реагування на вхідні дзвінки. 

Розробляючи курс бізнес-телефонії, ми спирались на основні принципи комунікативної методики 
навчання іноземних мов для спеціальних цілей. Охарактеризуємо деякі з них (домінантні) щодо 
навчання ділової телефонії: 

• Принцип ситуативності. 
Загальновизнано, що ситуація – стимул до говоріння. Навчання ведення телефонних переговорів 

відбувається через ситуації, які необхідні для формування мовленнєвих навичок та вмінь в рамках 
телефонного спілкування. Обумовлені й не обумовлені ситуації допомагають організувати процес 
навчання необхідного лексичного матеріалу доступно й ефективно. Широке застосування рольових 
ігор і ситуативних завдань, спрямованих на моделювання й відпрацьовування типових ситуацій у 
процесі спілкування по телефону, допоможуть нейтралізувати страх спілкування по телефону 
англійською мовою й додати впевненості в побудові висловлень. Ознайомлення з іншомовною 
культурою здійснюється в співвідношенні з конкретними ситуаціями комунікації. Таким чином, 
принцип ситуативності передбачає створення в процесі навчання міжкультурному спілкуванню 
соціально-психологічного контексту комунікації. 

• Принцип реалізації комунікативної компетенції. 
Свобода мовленнєвого й логічного оформлення висловлення, висока процесуальна мотивація 

надає творчу спрямованість у виробленні професійно-орієнтованої комунікативної компетенції 
студентів. Наявність такої комунікативної компетенції дозволить брати участь у комунікації, що має 
відношення до бізнесу й веденню його по телефону. Формування комунікативної компетенції 
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повинне здійснюватися через рольові ігри в бізнес і проектні завдання, використовуючи автентичні 
матеріали та аудіо тексти. 

• Принцип забезпечення мотиваційної достатності. 
Учбово-пізнавальна активність розвивається й підтримується системою мотивації. Для 

формування мотиваційного компонента в навчанні бізнес телефонії були обрані наступні методи й 
прийоми: ділові й рольові ігри, метод проектів, "професійні бої" по роботі зі скаргами по телефону, 
прийом створення "ситуації успіху" при телефонній розмові з роботодавцем, застосування завдань 
для самовираження, створення атмосфери психологічного комфорту й позитивної емоційності. 
Передбачається, що двостороння мовленнєва активність співрозмовників, які ведуть телефонні 
переговори, здійснюється в умовах психологічного настрою комунікантів, об'єднаних загальною 
змодельованою типовою ситуацією реального спілкування й предметом розмови, проявляючи 
лінгвістичні властивості діалогічного мовлення (емоційність, спонтанність, наявність готових фраз, 
мовних кліше). 

• Принцип проблемного навчання або стимулювання пізнавальної діяльності. 
Ведення телефонних переговорів і досягнення домовленостей у сфері бізнесу завжди 

проблематичне, тому що пов'язане з розв'язанням певних завдань через полеміку, обговорення, обмін 
інформацією із представниками різних культур тим більше несе проблемність у навчанні. У 
запропонованому курсі бізнес-телефонії є певна кількість проблемних завдань і вправ, розв'язання 
яких вимагає пошук інформації в Інтернеті, чим і зумовлюється пізнавальна діяльність. 

• Принцип професiйної мiжкультурної спрямованості. 
Реалізація даного принципу в пропонованому нами курсі забезпечує розвиток соціокультурної 

компетенції майбутніх економістів, тобто здатності застосовувати знання про національно-культурні 
особливості інофонного соціуму, а також представляти свою країну й культуру в умовах 
міжкультурного спілкування. Для навчання процесу спілкування по телефону студентам необхідні 
знання основних стратегій і тактик, таких як ініціювання контакту, ведення діалогу, контроль над 
ініціативою, переконання, прохання, запрошення, комплімент, завершення контакту. Із цією метою 
пропонується використовувати проблемні й пізнавально-пошукові рольові ігри й завдання. 

• Принцип автентичності. 
Однією із практичних завдань розробленого нами курсу в аудіюванні є навчання студентів 

сприйняттю іншомовного мовлення в умовах, наближених до реальних. Актуальність використання 
автентичних матеріалів у навчанні телефонії полягає в їхній функціональності. Під функціональністю 
ми розуміємо орієнтацію на реальне використання, яка створює ілюзію залучення до природного 
мовного середовища, що згідно з думкою багатьох провідних фахівців в області методики, є головним 
чинником успішної реалізації соціокультурної компетенції. Безперечно, найкращий результат 
оволодіння бізнес-телефонією може бути досягнутим за рахунок використання аудіовізуальних 
автентичних джерел. 

Використання аудіо фонограм у процесі навчання бізнес-телефонії має наступні переваги: 
− створення штучного іншомовного середовища; 
− принцип слухової наочності; 
− сприйняття на слух широкого діапазону мовлення різних людей; 
− прослуховування правильно оформленого мовлення; 
− мотивація говоріння; 
− стимулювання експресивності мовлення; 
− формування лінгвосоціокультурних компонентів. 

Розробці курсу "Business Telephoning" передував етап визначення його цілей і змісту, спираючись 
на загальнодидактичні принципи, на основі яких здійснюється формування мовленнєвої компетенції в 
говорінні та аудіюванні: 

− навчальна мета – формування і розвиток соціолінгвістичної і соціокультурної 
компетенції в галузі бізнес-телефонії, вмінь і навичок, пов’язаних з організацією мовленнєвого 
акту відповідно до ситуації ділового спілкування; 

− розвиваюча мета – розвиток професійно-орієнтованої комунікативної компетенції за 
допомогою автентичних матеріалів, завдань і текстів; 

− виховна мета – розвиток лінгвосоціокультурного компоненту спілкування при веденні 
телефонних переговорів, з урахуванням специфіки, стереотипів та реалій поведінки 
представників інших культур; відпрацювання стандартів комунікативної поведінки, які є 
характерними саме для ділового телефонного спілкування з носіями/користувачами іноземної 
мови. 

Запропонована нами структура курсу складається з 9 тематичних уроків (Units), що розкривають 
основні етапи і аспекти телефонних переговорів, починаючи зі встановлення контактів, призначення 
зустрічі, бронювання готелю, реклами товарів та послуг по телефону, досягнення ділових 
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домовленостей і ведення ділових дискусій з метою врегулювання скарг незадоволених клієнтів тощо. 
Кожен урок містить 8 розділів (Problem Solving, Language Focus, Grammar Focus, Vocabulary Focus, 
Listening Focus, Note Taking, Reading Focus, Telephone Practice), які наповнені різними вправами для 
парної і групової роботи, автентичними текстами і діалогами для прослуховування, теоретичними 
матеріалами з основ маркетингу та менеджменту. Кожен з уроків побудований так, щоб здійснювати 
паралельне навчання всім видам мовленнєвої діяльності: говорінню, аудіюванню, читанню і письму. 
Розділ Problem Solving містить низку запитань і підказок на запропоновану тему. Language Focus 
включає вправи для навчання цілісних діалогів, що складаються з різних за комунікативними 
функціями мовленнєвих актів. 

Vocabulary Focus забезпечує студентів типовими кліше, мовленнєвими зразками для початку і 
завершення розмови, а такі типові для цього розділу вправи як ‘Fill in the missing phrases’, ‘Choose the 
correct word’, ‘Match the expressions with their best equivalents’ удосконалюють лексичний запас за 
темою, що вивчається. 

Використання навчальних автентичних матеріалів (учбові тексти з ‘Business Communication’ by 
Mary Ellen Guffey [14], ‘Principles and Practice of Marketing’ by David Jobber [15]) в Listening Focus 
забезпечує оволодіння лінгвокраїнознавчим і соціокультурним аспектами мови, стимулює 
комунікацію. Автентичні тексти і діалоги для прослуховування, теоретичні матеріали з основ 
маркетингу та менеджменту надають практичні рекомендації для ведення ділової дискусії по 
телефону, дотримуючись мовленнєвого етикету і міжкультурних аспектів ділової комунікації.  
Вправи і завдання в Grammar Focus націлені на повторення і закріплення граматичних конструкцій, 
необхідних для усної комунікації на просунутому етапі і відіграють в основному допоміжну роль. 
Note Taking Focus містить ряд письмових завдань, виконання яких вимагає певних знань з 
менеджменту і маркетингу. Таким чином, майбутнім фахівцям надається можливість досліджувати й 
аналізувати задані ситуації і самим приймати конструктивні рішення. Підібрані тексти для читання в 
Reading Focus мають комунікативний характер, містять завдання для подальшого обговорення. В 
інформаційних текстах такого типу приділяється увага міжкультурним особливостям і 
соціокультурним нормам ведення переговорів по телефону, теоретичним основам ведення бізнесу за 
кордоном. Відібрані тексти або ж повністю автентичні, або ж частково адаптовані і перероблені 
відповідно до цілей і завдань розробленого курсу. Розділ Telephone Practice містить завдання 
творчого характеру. 

Відібрані теми й ситуації передбачають формування наступних вмінь у говорінні при веденні 
ділових телефонних бесід та переговорів: 

− вміння почати телефонну розмову/відповісти на дзвінок, відрекомендуватися; 
− вміння запросити до телефону потрібну людину/відповісти на прохання запросити 

потрібну людину; 
− вміння пояснити ціль дзвінка/відповісти на таке пояснення; 
− вміння передати/записати послання (message) особі, з якою не вдалося зв'язатися 

напряму; 
− вміння призначити зустріч по телефону/змінити місце зустрічі та час; 
− вміння уточнювати/повторювати й корегувати інформацію; 
− вміння запитати інформацію по телефону стосовно товарів та послуг, які 

пропонуються/відповісти на такий запит; 
− вміння анулювати замовлення з наступним поясненням; 
− вміння рекламувати по телефону товари та послуги, які пропонуються; 
− вміння висувати претензії/відповідати на скаргу, що надійшла; 
− вміння завершити телефонну розмову, використовуючи всі необхідні мовні кліше; 
− вміння використовувати міжкультурні знання в різних ситуаціях під час спілкування по 

телефону. 
Як результат, вищезазначений курс "Business Telephoning" пройшов стадію експерименту. Його 

основною метою була перевірка ефективності запропонованої методики навчання студентів 
економічних спеціальностей англомовній бізнес-телефонії і визначення відповідності відібраного 
матеріалу інтересам майбутніх фахівців. Апробація матеріалів курсу проводилася в групах студентів 
III курсу Кременчуцького інституту Дніпропетровського університету економіки та права за 
спеціальностями "міжнародна економіка" і "маркетинг" та Кременчуцького політехнічного 
університету за спеціальностями "міжнародна економіка", "маркетинг" та "менеджмент організації" в 
години, відведені для вивчення ділової англійської мови. Експеримент переконливо довів 
ефективність запропонованої методики, що підтвердило доцільність її подальшого практичного 
впровадження. Таке впровадження перш за все передбачає повну інтеграцію в університетський курс 
навчання ділової англійської мови в умовах кредитно-модульної системи. 
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Слипченко Л. Б. Теоретические основы обучения англоязычных деловых 
телефонных переговоров будущих экономистов. 

Рассматриваются теоретические вопросы обучения англоязычным деловым телефонным 
переговорам для делового общения в высших учебных заведениях и факультетах экономического 

профиля. Определяются особенности в обучении англоязычной бизнес-телефонии. На основе анализа 
научно-педагогической литературы раскрыто  цели, содержание и практическая технология 

обучения бизнес-телефонии для иноязычного делового общения. 

Slipchenko L. B.  Theoretical Foundations of Teaching Business English 
Telephoning for Future Economists. 

The given article focuses on the theoretical questions of teaching Business English Telephoning for business 
communication. The author defines the peculiarities in teaching and learning business telephoning through 
setting goals and objectives and giving practical approach for further business interactions on the basis of 

the analysis of the scientific pedagogical literature. 
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СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ 

У статті розглядаються складові оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, а також на основі аналізу наукової літератури та стану проблеми, що 

досліджувалася в теорії та на практиці, визначається  системний підхід у здійсненні оцінювання 
навчальних досягнень учнів 

Процедура оцінювання в освіті завжди займала пріоритетне місце. Проте вона довгий час була 
недосконалою і пов’язувалась лише з оцінюванням знань, умінь і навичок. Значення оцінювання 
освітньої діяльності передусім у тому, що воно може допомогти простежити рівень розвитку 
освітнього процесу в Україні та в регіоні, зокрема. 

Педагогічне оцінювання означає низку процесів, які використовують для визначення того, що 
учень знає, розуміє та вміє [1]. Ці процеси тісно пов’язані з процесами навчання. 

Контроль та оцінювання виступають обов’язковими складовими та посідають важливе місце в 
структурі педагогічної діяльності. Щодня вчитель оцінює навчальні досягнення школярів, 
витрачаючи на це близько третини свого робочого часу. Протягом останніх років процес оцінювання 
результатів навчальної діяльності учнів зазнав суттєвих змін, пов’язаних із введенням у середні 
навчальні заклади 12-бальної шкали. Урост сучасній школі здійснювати оцінювальну діяльність 
спроможний лише педагог, який має відповідний рівень підготовки в цій галузі. 

Питанню оцінювання знань  присвячено чимало досліджень, наукових праць у вітчизняній та 
зарубіжній педагогіці. На основі детального аналізу здобуту інформацію згруповано за напрямами 
наукового висвітлення: моніторинг якості освіти (О. Байназарова, О. Локшина, О. Ляшенко, 
А. Сбруєва); розробка сучасних інноваційних технологій, які включені в систему оцінювання знань 
(В. Мадзігон, В. Бочарнікова, Т. Ільїна, М. Лещенко, С. Різниченко, О. Романовський, Л. Романишина, 
Р. Барро (Barro R.), С. Бібі (Beeby C.), Б. Блум (Bloom B.), С. Докінз (Dawkins S.), У. Древс (Drews U.), 
Д. Гехт (Heght D.), Е. Льюїс (Lewis A.), Т. Маррей (Murrey T.)); використання багатобальної шкали 
оцінювання знань, умінь, навичок (В. Беспалько, М. Єрецький, В. Козаков, М. Ефрік (Africk M.), 
Р. Молл. (Moll R.), Дж. Ноах (Noah J.), П. Діедеріч (Diederich P.)); теоретичні підходи до оцінювання 
знань студентів, їх розробка і вдосконалення (Л. Артемчук, І. Булах, Г. Костюк, В. Кремень, 
І. Кулібаба, Л. Одерій, Є. Перовський), психологічні механізми цього процесу досліджували 
Б. Ананьєв, І. Галян, М. Наумов, І. Якиманська; педагогічні аспекти цієї проблеми вивчали та 
аналізували Ш. Амонашвілі, С. Близнюк, К. Делікатний, В. Паламарчук, В. Полонський, С. Подмазін, 
Л. Романишина, П. Сікорський. 

Незважаючи на те, що в педагогіці і методиці проведено багато досліджень з проблеми 
педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів, проблема системного підходу до процесу 
педагогічного оцінювання в школі залишається актуальною. Це зумовило загальну спрямованість 
нашого дослідження.  

Метою цієї статті є визначення складових системи педагогічного оцінювання на основі 
узагальнення теоретичного досвіду педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів. 

У загальноосвітній школі педагогічне оцінювання − це системний комплекс педагогічних 
процедур, послідовність операцій і дій, що складають у сукупності цілісну дидактичну систему, 
реалізація якої в педагогічній практиці призводить до досягнення конкретних цілей навчання. Головні 
компоненти процесу навчання: вчитель − змістовна навчальна інформація − учні. Невід’ємним 
компонентом будь-який технології є також інформаційно-предметний комплекс, під яким розуміють 
засоби, що містять у собі предметну  інформацію відповідно до планів та програм. Ці засоби 
визначаються метою навчання і сприятливої передачі її учневі.  

Ефективність будь-якої освітньої технології має пряму залежність від критеріїв, що подаються до 
навчання, в яких відбиваються вимоги до учнів і вміння самих учнів. Новий етап у розвитку шкільної 
освіти пов’язаний із упровадженням компетентнісного підходу до формування змісту та організації 
навчального процесу. У чинних навчальних програмах для 12-річної школи на засадах 
компетентнісного підходу переструктуровано зміст предметів, розроблено результативну складову 
змісту. До кожної теми програми визначено обов’язкові результати навчання: вимоги до знань, умінь 
учнів, що виражаються в різних видах навчальної діяльності (учень називає, наводить приклади, 
характеризує, визначає, розпізнає, аналізує, порівнює, робить висновки тощо) [3]. 

У контексті цього змінюються і підходи до оцінювання результатів навчальних досягнень 
школярів як складової навчального процесу. Педагогічне оцінювання має ґрунтуватися на 
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позитивному принципі, що передусім передбачає врахування рівня досягнень учня, а не ступеня його 
невдач. 

Результати навчальної діяльності учнів на всіх етапах шкільної освіти не можуть обмежуватися 
знаннями, уміннями, навичками, метою навчання мають бути сформовані компетентності як загальна 
здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.  

Компетентності не суперечать знанням, умінням, навичкам, вони передбачають здатність 
осмислено їх використовувати. Удосконалення освітнього процесу з урахуванням компетентнісного 
підходу полягає в тому, щоб навчити учнів застосовувати набуті знання й уміння в конкретних 
навчальних та життєвих ситуаціях. 

Відповідно до мети, педагогічне оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, підсумкове  
(тематичне, семестрове, річне оцінювання) та державна підсумкова атестація.  

Поточне оцінювання − це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня (учениці) в 
оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.   

Поточне оцінювання здійснюється у процесі поурочного вивчення теми. Його основними завдання 
є: встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту 
теми, встановлення зв’язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь 
і навичок.  

Підсумковому оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми 
(розділу).  

Підсумкова оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми 
впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, 
лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.  

Державна підсумкова атестація − це форма контролю за відповідністю освітнього рівня 
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти. 

Навчальні цілі – це результат, який прогнозується і має бути досягненим у процесі всього 
навчання і на його обмежених етапах. 

Організація процесу навчання найперше пов'язана з чітким визначенням його цілей, а також 
усвідомленням і прийняттям їх учнями. Цільові установки навчання спричиняють розуміння 
школярами суті і способів організації навчально-пізнавальної діяльності, суттєво впливаючи на її 
активізацію. 

Як у процесі навчання, так і при проведенні кожного навчального заняття реалізуються три 
основні групи взаємопов’язаних цілей. До першої з них належать цілі навчальні: оволодіння 
знаннями, уміннями, навичками; до другої – цілі розвиваючі: розвиток інтелектуальної, емоційно-
вольової, діяльнісно-поведінкової сфери особистості; до третьої – цілі виховні: формування наукового 
світогляду, моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної культури тощо. 

Для вчителя-практика важливо використовувати впорядковану ієрархічну класифікацію цілей 
тому, що вона: 1) забезпечує концентрацію зусиль на головному в діяльності, визначенні 
першочергових завдань і перспектив подальшої роботи; 2) створює можливості для роз’яснення 
учням орієнтирів навчальної роботи, спільної зацікавленої роботи педагога й учнів; 3) створює 
еталони оцінки результатів навчання, які можна розробляти й уточнювати разом з учнями (чіткі 
формулювання цілей, які відображені в результатах діяльності, забезпечують надійність і 
об’єктивність оцінки). 

Найбільш відомою є класифікація цілей пізнавальної діяльності запропонована американським 
ученим Б. Блумом, яку використовують при плануванні навчання і оцінці його результатів. Вона є 
надійним інструментом дослідної перевірки нових курсів. Наведемо приклад таксономії цілей 
навчання, які охоплюють пізнавальну (когнітивну) сферу.  Спосіб постановки цілей, який пропонує 
педагогічна технологія, полягає в тому, що цілі навчання формулюються через результати навчання, 
які виражені в діях учнів. Вимоги до цілей навчання: цілі навчання повинні бути  обґрунтовані, 
практично досяжними, діагностичними та відповідати змісту Державного стандарту. 

Чотирнадцятого січня 2004 року постановою Кабінету Міністрів  України затверджено Державний  
стандарт базової і повної середньої освіти, яким було  унормовано систему показників освіченості 
особи. Державний стандарт базової і повної середньої освіти − це звід норм і положень, що 
визначають державні вимоги до освіченості учнів і випускників шкіл на рівні початкової, базової та 
повної загальної середньої освіти, а також гарантії держави щодо її здобуття. 

Реалізується він у нормативних документах, які визначають суспільно зумовлений зміст загальної 
середньої освіти, вимоги та гарантії держави щодо її одержання громадянами. 

Обов’язковим компонентом процедури педагогічного оцінювання є вибір методу оцінювання. 
Метод оцінювання – це категорія, що з’ясовує, яким чином визначаються показники, які 

вимірюють. 
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Вимірювання – це процес надання чисельного значення певному показнику відповідно до його 
кількісного прояву із застосуванням чітко визначених правил вимірювання (у нашому випадку, це 
відповідність засвоєного матеріалу відносно державного предметного стандарту). 

Тоді як метод вимірювання – це спосіб, за допомогою якого здійснюється надання кількісного 
значення показнику, який вимірюється, тобто  виставлення відповідної оцінки [2]. 

Для реалізації процедури вимірювання обов’язково має бути вибрано інструмент вимірювання. 
Інструмент вимірювання – це категорія, що визначає засіб, за допомогою якого здійснюється 

вимірювання. Наприклад, під час усного опитування і письмової роботи інструментом вимірювання є, 
відповідно, питання поставлене в усній формі, та білет або структуроване завдання, а під час 
тестування – тест, складений з тестових завдань [4]. 

Важливим і обов’язковим компонентом педагогічного оцінювання є підбір критеріїв. 
Критерії оцінювання навчальних досягнень реалізуються в нормах оцінок, які встановлюють чітке 

співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в 
балах [4]. 

Критерії педагогічного оцінювання  можуть бути абсолютними чи відносними. Відносний 
критерій залежить від порівняння між собою результатів учнів. 

Абсолютний критерій, на відміну від відносного, не залежить від результатів усіх учнів, яких 
оцінюють за даним критерієм. Для учителя, який складає  завдання для перевірки рівня успішності за 
абсолютним критерієм, не має значення, які результати отримають інші, оскільки отримана ними  
оцінка не впливатиме на критерій. 

Визначення критеріїв для педагогічного оцінювання має обов’язково відбуватися з урахуванням 
мети оцінювання. 

Наступна складова системи педагогічного оцінювання – це проведення процедури оцінювання з 
урахуванням мети, навчальних цілей, методу, інструменту та критеріїв педагогічного оцінювання. 

Остання складова  системи педагогічного оцінювання – це  виставлення оцінки з урахуванням всіх 
складових системи педагогічного оцінювання. 
 

 
 

Рис. 1. Система педагогічного оцінювання навчальних досягнень учнів. 
 

Таким чином, основними компонентами-етапами системи педагогічного оцінювання є: визначення 
мети, встановлення навчальних цілей, вибір методу, вибір інструменту, критерії оцінювання, 
процедури оцінювання, виставлення оцінки. Графічно систему педагогічного оцінювання навчальних 
досягнень учнів можна відобразити так (рис. 1). 
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Матеріал надійшов до редакції 15.09. 2009 р. 

Андрийчук О. И. Система педагогического оценивания учебных достижений учащихся. 

В статье рассматриваются составляющие оценивания учебных достижений учеников 
общеобразовательных учебных заведений, а также на основе анализа научной литературы и 
состояния исследуемой проблемы в теории и на практике определяется  системный подход в 

осуществлении оценивания учебных достижений учеников. 

Andrijchuk O. I. System Pedagogical Assessment of Students’ Educational Achievements. 

The components of assessment of students’ educational achievements who study at general educational 
institutions are considered in the article. Also, systematic approach in assessments’ reliability of students’ 

educational achievements is defined on the basis of analysis of scientific literature and problems which were 
investigated in theory and practice. 

 



 

© Вітебська П. В., 2009 
97 

УДК 371. 4 МАКАРЕНКО 
П. В. Вітебська, 

аспірант, 
(Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка) 

А. С. МАКАРЕНКО ПРО ПЕДАГОГІЧНИЙ ОПТИМІЗМ ВИХОВАТЕЛЯ 
ЯК ОСНОВУ ПРОЯВУ ТОЛЕРАНТНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ 

(НА МАТЕРІАЛІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ) 

Проблема толерантності, терпимого ставлення людей один до одного стає досить актуальною не 
тільки в повсякденному житті. Система сучасної освіти висуває на перший план гуманістичні 
цінності у процесі виховання та навчання. У статті на основі матеріалів творів А. С. Макаренка 

розкривається суть та зміст педагогічного оптимізму вихователя, що виступає основою 
прояву толерантності. 

Кожна історична епоха породжує свої погляди на виховання, освіту й розвиток людини. У наш час 
стає зрозумілим, що виховувати творчу особистість можливо лише на основі педагогіки, педагогіки 
толерантності. 

Гуманізація навчально-виховного процесу виводить особистість вихованця з його властивостями, 
здібностями та особистісними якостями на перший план. Саме тому сучасна система освіти повинна 
не тільки дотримуватися останніх інноваційних тенденцій та технологій у навчанні та вихованні 
молодого покоління, але й будувати нову освітню систему на досвіді видатних педагогів минулого, 
одним з яких є А. Макаренко.  

А. Макаренко виводить особистість вихованця на перший план, роблячи її центральною фігурою 
усього навчально-виховного процесу. Толерантність, відкритість, віра та оптимізм вихователя є 
запорукою гармонійного та всебічного розвитку кожної дитини. 

Уся творчість видатного педагога-новатора присвячена морально-психологічним особливостям 
виховання. Кожен його твір наповнений вірою в учня та оптимізмом щодо перспектив його розвитку. 
Саме педагогічний оптимізм вихователя дає можливість А. Макаренку розкрити приховані та 
нереалізовані здібності й можливості своїх вихованців. Він дає змогу кожному відчути себе 
важливою частиною навчально-виховного процесу. 

Саме створення позитивної виховної атмосфери є шляхом гармонізації знань та якостей 
особистості не тільки в повсякденному житті, але й під час професійної підготовки. 

Педагогічні технології А. Макаренка в контексті сучасної педагогіки досліджувала С. Карпенчук 
[1]; аналізу спадщини А. Макаренка в контексті світового історико-педагогічного процесу ХХ ст. 
присвятила свою науково-дослідницьку роботу Н. Дічек [2]. 

Мета цієї статті – розкрити сутність поняття педагогічний оптимізм вихователя як основу прояву 
толерантності та його роль у навчально-виховному процесі на основі творчої спадщини А. 
Макаренка. 

У своїх художньо-педагогічних творах "Марш 30 року", "ФД-1", "Книга для батьків", "Педагогічна 
поема", "Прапори на вежах" у якості основи виховання в педагогічному колективі А. Макаренко 
показує складну гаму повнокровної взаємодії дитинства та юності з життям, соціальною дійсністю. 
Посилений вплив молоді в єдиному трудовому колективі був найважливішим фактором його досвіду. 
Це стало однією з найголовніших тем його п’єс "Мажор" і "Ньютонові кільця". 

Саме робота в колонії докорінно змінила не тільки особистість А. Макаренка, але й дала 
неоціненний педагогічний досвід, який він реалізовував протягом усього життя. Не тільки колоністи 
навчалися у А. Макаренка, але й сам Антон Семенович наголошував на тому, що багато в чому 
вчився у своїх вихованців. 

Макаренківська творчість –  це перш за все всепоглинаюче осмислення і реалізація в педагогіці 
нових методів, які суспільство виробляло під час переходу від одного соціально-економічного стану 
до іншого. Педагогічне новаторство А. Макаренка, як і інших класиків педагогіки, по суті є 
результатом його творчих пошуків. Тому йому вдалося зробити помітний внесок у розвиток 
соціальної і педагогічної психології, етики, соціології. 

Його новаторство в педагогіці було настільки успішним тому, що будувалось на міцному 
фундаменті культурно-історичної спадковості.  

Аналізуючи творчу спадщину Макаренка, ми розглянемо яскраве відображення педагогічного 
оптимізму вихователя у художніх образах, створених автором. 

Одним з фундаментальних творів Макаренка є безумовно "Педагогічна поема". На створення 
"Педагогічної поеми" знадобилося 10 років творчих пошуків та важкої праці (1925-1935). Це 
соціально-публіцистичний роман, який підіймає педагогіку та виховання  на рівень значних 
соціально-гуманістичних проблем. 
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Цей художній твір автор намагався максимально наблизити до "книги з педагогіки",  до 
популярного науково-педагогічного знання, не порушуючи цілісності художнього твору і його 
особливостей поеми в прозі. 

Макаренко досить органічно включив у твір "ліричні відступи", дискусійні питання, які глибоко 
переживав, викладаючи таким чином ідеї та принципи, які мали особливе значення в його концепції 
педагогіки та виховання. 

"Педагогічна поема" – це книга про любов до людини, про силу справжнього виховання. Автор 
переконливо показує, що виховательська віра є рушійною силою розвитку особистості. 

Дії поеми розгортаються в колонії імені Горького. Головні герої – колоністи-підлітки, які за тих чи 
інших обставин опинилися в колонії та вважалися асоціальними суб’єктами. Для Макаренка, який на 
той час не мав досвіду роботи із "складними підлітками", це було досить важке випробування. 

"У мене головним наслідком цього читання була міцна і чомусь раптом ґрунтовна впевненість, що 
в моїх руках ніякої науки немає і ніякої теорії немає, що теорію треба добути з усієї суми реальних 
явищ, які відбуваються на моїх очах" [3: 13]. 

Попри те, що в колонії знаходилися малолітні злочинці, ніхто з вихователів ніколи не дозволяв 
собі їх так називати. Це давало можливість дітям забути про своє колишнє становище та не відчувати 
себе вигнанцями. 

Спочатку в Антона Семеновича були досить складні стосунки з колоністами, але він ніколи не 
втрачав сили духу та природного оптимізму навіть у складні для колонії часи. "Наше життя ставало 
складніше й веселіше" [3: 43]. 

Праця є одним з найголовніших педагогічних засобів виховання, на переконання А. Макаренка. 
Він зумів об’єднати колоністів саме у трудовій діяльності, зробити з них згуртовану команду, яка 
працювала заради досягнення піднесеної спільної мети. 

Макаренко прагнув знайти в кожного колоніста бодай щось позитивне й усіма силами намагався 
сприяти розвитку цих соціально цінних якостей. Він  вірив у свої сили, але найголовніше, він вірив 
колоністам. 

Антон Семенович намагався об’єктивно ставитись навіть до злочинів, які траплялися в колонії. 
Він хотів, щоб самі колоністи визнавали свою провину та відповідали за свої вчинки: "…найгірше 
лихо не для того, в кого вкрали, а для того, хто вкрав" [3: 57]. 

Особистісний вибір був одним з важливих елементів педагогічного оптимізму вихователя. 
Макаренко вірив, що будь-яке рішення у своєму житті людина має прийняти сама і нести за нього 
повну відповідальність. Один випадок у колонії підтвердив теорію А. Макаренка на практиці. Коли 
одна із вихованок, Раїса, народила дитину, а потім задушила її хустинкою, була осуджена не тільки 
усіма комунарами, але й членами педагогічного колективу.  

Антон Семенович у цій складній ситуації проявив свою віру в людей та педагогічний оптимізм. 
Він влаштував Раїсу на фабрику. А потім, коли через багато років зустрівся з нею, то почув тільки 
слова вдячності: "Спасибі вам, тоді не втопили мене. Я як пішла на фабрику, з того часу старе 
покинула" [3: 91]. 

Для Макаренка робота в колонії ім. Горького стала поворотним моментом його життя. Але й 
кожний з вихованців виніс щось дуже важливе для себе з цього колоністського життя. Про це 
свідчить те, що кожний з них, залишивши колонію, не загубився в житті, не повернувся до старого 
злочинного життя, а багато з них отримали професію та передавали  досвід, отриманий у колонії, 
своїм власним дітям, як найцінніший скарб. 

Найголовніше, що вдалося зробити Макаренку, – вселити у своїх вихованців надію та віру у свої 
можливості, вміння впевнено дивитися у майбутнє, а це є невід’ємною частиною педагогічного 
оптимізму вихователя. 

Поняття "педагогічний оптимізм вихователя" в повній мірі розкривається і у творі А. Макаренка 
"Прапори на вежах". На відміну від "Педагогічної поеми", де автор показує боротьбу людини із 
собою, із своїми вадами, в "Прапорах на вежах" Макаренко зобразив чудовий сформований  колектив, 
його життя, долю та оточення [4: 477]. 

Автор у художній формі описав щасливий колектив у щасливому суспільстві. Постійне відчуття 
щастя є одним із дуже важливих критеріїв педагогічного оптимізму. Воно полягає у вмінні 
незважаючи на труднощі, сміливо йти вперед з високо піднятою головою та посмішкою на обличчі. 

Головними героями тут виступають складні підлітки, опис їх життя та взаємовідносин до та під 
час перебування в колонії "1-го Травня". Макаренко зобразив атмосферу складних відносин всередині 
колективу, процес праці, освіти та росту самої людини.  

Дуже важливе місце, на думку автора, займають не тільки образи головних героїв, але й людей, які 
в тій чи іншій мірі мали позитивний вплив на колоністів та формування їх світогляду. 
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Одним з таких персонажів була Поліна Миколаївна, член Комісії  у справах неповнолітніх. Саме 
вона проявила небайдужість до одного із головних героїв оповідання, Ігоря Чорнявина, повірила в 
нього. 

Найяскравішим втіленням педагогічних переконань та життєвих принципів Макаренка є образ 
голови колонії "1-го Травня" Олексія Степановича Захарова. Навіть за зовнішніми рисами стає 
очевидною схожість Макаренка з своїм героєм: "Завідуючий сидів за письмовим столом і гортав 
книгу. У цій людині не було нічого особливого: підстрижені вуса, скельця, стрижена під машинку 
голова. Він підняв на Ігоря очі, і очі в нього були звичайні: сірі, дещо холодні" [4: 43]. 

Головними героями твору виступають колоністи, їх колектив у процесі руху вперед та активному 
розвитку. Саме у взаємовідносинах з колоністами і розкривається образ завідуючого, як талановитого 
педагога та тонкого психолога. 

Дехто з героїв просто і радісно вливаються в життя комуни. Це наївний та чистий хлопчик Ваня 
Гальченко, скромний Вася Клюшев. Вони досить швидко пізнають щастя злиття із колективом. 
Інший, більш складніший, шлях обирають такі, як Ігор Чорнявин та Ванда Стадницька. Ігор 
відмовляється працювати та ставить себе вище за інших членів комуни, але Захаров знаходить 
потрібні слова, які примушують хлопчика подивитися на життя в комуні по-іншому: "Одна людина 
жити не може. Ти повинен любити всій колектив, познайомитись з ним, дізнатися про його інтереси, 
дорожити ними" [4: 125]. 

Для розгубленої Ванди, яка приховувала своє минуле, бо соромилась його, входження в колектив 
було досить тривалим та складним. Тільки підтримка колективу та психологічна допомога 
завідуючого, який запропонував дівчинці дружбу, засновану на взаємодовірі та взаємоповазі, 
допомогли їй врешті решт відчути себе частиною комуни. 

Досить цікавими є міркування автора про оптимізм. Письменник говорить про життєвий шлях 
Захарова, як про шлях оптиміста: "І Захаров пройшов такий важкий шлях – шлях оптиміста". "На 
щастя, Захаров мав талант, досить поширений на східній рівнині Європи, – талант оптимізму, 
прекрасного тяжіння до майбутнього" [4: 136, 134]. 

Макаренко розглядає оптимізм як сутнісну рису народного характеру, називає його чудовим 
поривом у майбутнє, особливим, суто інтелектуальним спадком російського народу. 

Для розуміння творчого та життєвого шляху Макаренка важливе його ствердження, що нова 
педагогіка народжувалась "не в болісних судомах кабінетного розуму, а в живих рухах людей, в 
традиціях і реакціях реального колективу, в нових формах дружби та дисципліни" [4: 137]. Тому 
впевненість Захарова у перемозі своєї справи прийшло після суворої та тривалої боротьби нового зі 
старим. Але завдяки цій боротьбі Захаров міг стверджувати, що виховання нової людини – справа, яка 
приносить задоволення і є посильною для педагогіки.  

Автор висміює педагогів-невдах, які бояться будь-яких змін і не вірять в успіх нової педагогіки: 
"В цих людях не було жодного оптимізму" [4: 141].  

Педагогіка оптимізму реалізується та базується на моделі розвитку колективу в повісті та на 
основі біографії дійових осіб. Не зважаючи на конфліктні ситуації, злочини та сутички, 
високоорганізований колектив долає ці перешкоди без особливих втрат. 

Протягом усього твору можна спостерігати позитивні зміни, які відбуваються з головними 
героями. Стає очевидною переоцінка колоністами життєвих цінностей, усвідомлення важливої ролі 
колективу, вміння поважати, цінувати дружбу зі своїми товаришами, працювати пліч о пліч задля 
блага всього колективу. 

Ці зміни – головна заслуга працівників колонії "1-го Травня" і особливо її голови О. С. Захарова. 
Він зумів розгледіти, розкрити та розвинути позитивні якості своїх вихованців. У цьому вмінні і 
полягає головна суть поняття "педагогічний оптимізм вихователя". 

У фіналі повісті останні слова автора, сповнені вірою в найкраще майбутнє, звучать як гімн його 
творчості: "Життя триває, і триває боротьба" [4: 454]. Так, ніби мажорними сигналами горніста, 
завершується велична та багатоголосна педагогічна симфонія творчості Макаренка. 

Наприкінці 1932 р. – початку 1933 р. А. Макаренко написав п’єсу "Мажор". На конкурсі п’єс у 
1933 р. він представив її під псевдонімом Андрія Гальченко [5: 63]. 

У п’єсі Макаренко зобразив комуну Дзержинського як єдине трудове об’єднання молоді та 
старшого покоління. Основа сюжету твору – взаємодія та розвиток головних героїв під впливом всієї 
ситуації в країні та соціально-культурних реформ. Єдиний колектив молоді та старих виробничих 
кадрів розкривається як якісно нова форма суспільно-педагогічного процесу. 

Тут педагогічний оптимізм вихователя знайшов відображення не тільки в образі завідувача 
комуни – Захарова Олексія Степановича, але й в образі завідуючого постачанням – Блюма Соломона 
Марковича. 
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Живим втіленням образу педагогічного оптимізму вихователя виступає О. Захаров. Він зумів на 
базі комуни Дзержинського створити справжній колектив, який поважав закони та норми суспільства 
і відповідав усім педагогічним вимогам того часу. 

Проблема "зіткнення двох культур", їх взаємодії та розвитку на фоні соціально-культурного 
реформування знайшла своє відображення й у п’єсі-комедії "Ньютонові кільця". Зображення життя та 
діяльності старшого покоління зайняло центральне місце у творі. 

Документальна книга-нарис "Марш 30 року" була написана Макаренком наприкінці 1930 р. У ній 
зображені реальні події з життя трудової комуни ім. Дзержинського з початку її заснування в кінці 
1927 р. і до кінця 1930 р. Автор зберіг справжні прізвища головних героїв твору, точний перебіг 
подій, які відбувалися [6: 87]. 

Головними героями книги, як у більшості творів Макаренка, є колоністи, їх життя у колонії 
ім. Дзержинського. Тут педагогічний оптимізм вихователя знайшов своє відображення не тільки в 
образі самого Антона Семеновича, але й в образах учасників педагогічно колективу комуни, які своїм 
оптимізмом та життєрадісністю допомагають колоністам відчути моральну підтримку та повірити у 
власні сили. 

Для всебічного розвитку комунарів були організовані художній, драматичний та літературний 
гуртки під керівництвом Пернського. Незважаючи на свій досить дивакуватий вигляд, Пернський був 
надзвичайно талановитим вихователем. Він зміг організувати роботу гуртків таким чином, що 
колоністи були у захваті від того, чим вони займались. А. Макаренко наочно доводив, що створення 
загального позитивного тону та позитивної атмосфери в процесі будь-якої навчально-пізнавальної 
діяльності є одними з найважливіших елементів педагогічного оптимізму. 

Серед викладачів був колишній колоніст Карабанов (випускник колонії ім. Горького), колишній 
безпритульний злочинець, який став одним із найвпливовіших членів педагогічного колективу. 

Саме завдяки цим людям колонія ім. Дзержинського не нагадувала звичайний виправничий 
заклад. Вона відрізнялася не тільки зовнішнім виглядом, але й новаторськими педагогічними 
методами, які йшли врозріз з усталеними методами виховання в дитячих будинках того часу. Тут 
основна мета колективу вихователів – зробити із кожного колоніста всебічно розвинуту особистість, 
здатну приймати самостійні рішення та нести особисту відповідальність за них.  

Вивівши певні закони існування колективу комунарів, Макаренко та вихователі самі передусім 
беззастережно дотримувались їх. 

Результатом педагогічної взаємодії вихователів із комунарами стало тяжіння колоністів до знань 
та професіонального розвитку. Це проявляється в розумінні необхідності освіти, та вступу більшості 
колоністів до інституту. 

Восени 1932 р. А. Макаренко написав продовження "Маршу 30 років" – документальну книгу-
нарис "ФД-1". 

У "ФД-1" А. Макаренко прагнув до наукового викладення своєї позиції в педагогіці; на це 
вказують назви глав: "До теорії мутацій", "В пучині педагогіки". Тут він у дискусійному плані, у 
зв’язку з конкретними фактами своєї педагогічної практики висловлюється про корінні проблеми 
педагогіки: співвідношення соціального і біологічного, свідомості й поведінки у процесі виховання та 
розвитку особистості [7: 110]. 

Макаренко продовжує розповідати про життя комуни ім. Дзержинського, про життя колоністів з 
такою любов’ю, на яку тільки може бути здатна людина, яка усім серцем віддана справі виховання. 

Він несе позитивний настрій крізь увесь твір, вселяючи віру в те, що незважаючи на усі 
перешкоди, життя комуни пронизане домінантою радості. І в цьому він вбачає заслугу самих 
вихованців. 

Будучи професіоналом, Макаренко не міг не помічати й негативні моменти, які неодмінно 
з’являлися в будь-якому колективі, а тим більше в комуні, де виховувалися безпритульні діти. Але 
створена система педагогічного впливу на основі більшості через колектив була вистроєна ним таким 
чином, що врешті-решт такий "дикун" потрапляв під вплив більшості, та відчував себе його 
важливою частиною. 

Педагогічна система Макаренка базувалась не на постійному схваленні дій своїх вихованців, а 
навпаки, в отриманні самими вихованцями, в результаті численних соціальних вправ такого досвіду, 
завдяки якому й формується свідомість: "…нескінченні розмови про різні добрі справи, без 
супровідної гімнастики поведінки, є найзлочинне шкідництво" [7: 23]. 

В усіх своїх творах А. Макаренко показує силу позитивного педагогічного впливу вихователя та 
колективу як стратегічну мету. Результатом такого впливу є повне або часткове (що є теж позитивним 
результатом) перетворення вихованців із безпритульних злочинців та асоціальних суб’єктів в 
особистості, здатні до всебічного саморозвитку та самокорегування, тобто в людей, які приймають 
колектив та живуть за його законами. 
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Висновки. Проблема толерантності, терпимого ставлення людей один до одного стає досить 
актуальною не тільки в повсякденному житті. Сама система сучасної освіти висуває на перший план 
формування гуманістичних цінностей у процесі виховання та навчання молодого покоління. 

Педагогічний оптимізм вихователя дає йому можливість не тільки позитивно, з вірою ставитися до 
своїх вихованців, але й наділяє його толерантністю, вмінням терпимо ставитися до недоліків та 
слабкостей і вміти перетворювати їх на позитивні якості. 

Саме вмінню з оптимізмом дивитися на найскладнішу педагогічну ситуацію вчить нас видатний 
педагог А. Макаренко. Його творчість пронизана вірою у своїх вихованців, в їх здатність до 
саморозвитку та прояву толерантності у взаємовідносинах один до одного.  

Педагогічний оптимізм вихователя як основа прояву толерантності потребує подальшого 
дослідження його змістовних характеристик, умов формування, засобів оптимальної реалізації в 
сучасному навчально-виховному процесі тощо. 
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Витебская П. В. А. С. Макаренко о педагогическом оптимизме воспитателя 
как основном проявлении толерантности в учебно-воспитательном процессе 

(на основе художественных произведений). 

Проблема толерантности, терпимого отношения людей друг к другу становится актуальной не 
только в повседневной жизни людей. Система современного образования выдвигает на первый план 
гуманистические ценности в процессе образования и воспитания. В статье на основе материалов 
А. С. Макаренко раскрывается суть и содержание педагогического оптимизма воспитателя, что 

выступает основанием для проявления толерантности. 

Vitebskaya P. V. A. S  Makarenko about Pedagogical Optimism of the Teacher as a Basis of Tolerance 
Manifestation in Educational Process (in terms of literary works).  

The problem of tolerance, endurable attitude of people towards each other in everyday life is becoming 
rather urgent. Modern educational system makes the humanistic values an important component in 

educational and upbringing process. In article on the basis of A. S. Makarenko's materials the essence and 
the maintenance of pedagogical optimism of the tutor that acts as the basis for tolerance display is revealed. 
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КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 
У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (1946-1973 РР.) 

У статті висвітлена еволюція кадрового складу позашкільних закладів у Донецькій та Луганській 
областях з 1946 по 1973 рр., адже саме цей час став підготовчим етапом для корінних якісних змін у 
викладацькому складі позашкільної освіти. У дослідженні розглянуто та проаналізовано закони, 

постанови, укази та інші нормативно-правові акти, які сприяли підвищенню кваліфікаційного рівня 
та престижності професії працівника позашкільної установи. 

Кожна діюча структура знаходиться в цілковитій залежності від людського фактору. Яскрава, 
обдарована в професійному плані особистість здатна повести за собою  та стати прикладом для 
наступних поколінь в тій же мірі, що й зруйнувати та спаплюжити те, що плекалося роками. Це 
особливо стосується закладів освіти, де постать учителя є стержнем для побудови особистості 
дитини. У період з 1946 по 1973 рр. радянське керівництво почало проводити кадрову реформу 
позашкільних закладів, що стало початком якісних змін та позитивних зрушень у цій галузі. З огляду 
на це, вивчення кадрових ресурсів позашкільної освіти у Донецькій та Луганській областях у 1946-
1973 рр. є актуальним у наш час.  

Метою дослідження є аналіз  кадрового складу позашкільних установ у 1946-1973 рр.  
Хронологічні рамки дослідження охоплюють період з 1946 по 1973 рр. Нижня межа зумовлена 

повоєнним відновленням роботи позашкільних закладів. Визначення верхньої хронологічної межі 
пов’язано із виходом закону "Основи законодавства Союзу РСР та союзних республік про народну 
освіту", який започаткував якісні зміни в кадровому складі позашкільних установ. 

Вивченням кадрового складу позашкільних установ займалися такі вчені, як В. Вульфов, 
М. Поташник, Т. Сущенко, А. Романов. Вказане питання висвітлювалося також у роботах за 
редакцією Б. Ширвіндта, М. Коваля, В. Бочарової, М. Плоткіна. У той же час питання кадрового 
забезпечення позашкільної освіти у Донецькій та Луганській областях у 1946-1973 рр. не ставала 
предметом спеціального вивчення.  

Час з 1946 р. по 1958 р. характеризувався відродженням всіх галузей життя держави. У повоєнний 
час спостерігалася гостра нестача педагогічних кадрів. Ця проблема гостро постала як перед школою, 
так і перед позашкільними закладами. Школа, зважаючи на те, що вона розглядалася як основна ланка 
освіти, забезпечувалася вчителями в першу чергу. Дефіцит педагогів призвів до того, що в 
позашкільні освітні установи потрапляли люди, що не мали вищої та середньої освіти взагалі. Велика 
кількість керівників гуртків працювали як викладачі-сумісники. Основним місцем їх роботи на 
Донбасі були промислові підприємства, а у сільських місцевостях – колгоспи та радгоспи. Робота ж у 
позашкільних установах проводилася у вільний час.   

Вищі педагогічні навчальні заклади, що готували спеціалістів в Луганській та Донецькій областях, 
здійснювали невеликий набір студентів. Наприклад, в Донецькому інституті в 1946 р. навчалося лише 
165 студентів на таких факультетах: історичному, літературному, української філології та фізико-
математичному. Донецький вчительський інститут мав у 1946 р. тільки 47 студентів [3: 296]. Звісно, 
що настільки невеликий контингент вчителів з вищою освітою не міг задовольнити потреби області у 
педагогах. Крім того, спеціальності, яка б готувала працівників позашкільних установ взагалі не було 
передбачено.  

У повоєнні роки із багатьох видів позашкільних закладів активніше за все почали розвиватися 
дитячі табори, адже школярі в цей час особливо потребували відновлення здоров’я після років 
окупації. За показниками Ворошиловградського обласного статистичного управління, у літній період 
1951 р. у місті Ворошиловград діяло 2 піонерські табори з кількістю дітей – 494. У них працювало 34 
людини, з яких педагогічних працівників налічувалося лише 12 (35%). У місті Кадієвка 
функціонувало 10 таборів, вони оздоровлювали 5514 школярів, та налічували 275 робітників, з яких 
лише 99 (36%) були педагогами. У Білокуракінському літньому оздоровчому таборі відпочивало 64 
дитини, кадровий склад налічував 10 чоловік, 4 (40%) з яких мали педагогічну освіту. У Лисичанську 
було організовано 9 таборів, що охоплювали 4022 підлітка, із загальної кількості працівників – 220 – 
педагогами були 72 (33%) людини. Попасна мала 5 таборів з 2207 школярами, оздоровленням яких 
займалися 115 людей, педагогів з них – лише 45 (39%). Така ж ситуація спостерігалася й у Ровеньках, 
де із 117 працівників таборів педагогів було 46 (39%), у Старобільську, із 101 робітника 33 (33%) з 
педагогічною освітою, Міловому – 15 людей, педагогів – 4 (27%), Новопскові – 13 людей, педагогів – 
5 (38%), Троїцьку – 11 працівників, 2 (18%) педагоги та Станично-Луганському – 108 робітників, 43 
(40%) з педагогічною освітою [8: 314-332].  
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У 1952 році у Ворошиловградській області функціонувало 36 таборів, в яких оздоровлювалося 
6409 дітей. Число людей, що обіймали педагогічні посади в цих закладах, складало тільки 148 
чоловік. Це означає, що в кожному таборі працювало приблизно по 4 педагоги. Таким чином, можна 
дійти висновку, що на одного вихователя чи піонерватажка в середньому припадало по 40-50 дітей [8: 
109]. Цієї кількості педагогічних робітників було замало для забезпечення змістовного і безпечного 
дозвілля дітей.  

Отже, потреба суспільства у кадрах для позашкільних установ наприкінці 1940-х – у першій 
половині 1950-х рр. задовольнялася не повністю. Назріла нагальна потреба у перегляді політики 
держави відносно цього питання. Результатом стало те, що у "Директивах з п’ятого п’ятирічного 
плану розвитку СРСР на 1951-1955 рр.", затверджених 5-14 жовтня 1952 року на ХІХ з’їзді ВКП(б) 
зазначалося, що з метою забезпечення країни педагогічними кадрами необхідно було збільшити 
прийом у педагогічні інститути в 1951-1955 рр. на 45% порівняно з прийомом у 1946-1950 рр. 
Партійними органами також планувалося "збільшити випуск спеціалістів усіх родів із середніх та 
вищих навчальних закладів на 30-35%" [1: 45], що говорило про явну нестачу спеціалістів високої 
кваліфікації у господарстві, промисловості, освіті та культурі. 

Рівень заробітної платні працівників позашкільних закладів був нижчим, аніж у педагогів шкіл та 
дитячих будинків. Так, за даними звіту про фонд заробітної платні по установам, підпорядкованим 
відділу народної освіти, у 1954 р. середньорічний заробіток працівника позашкільної установи 
становив 378 крб., а педагога дитячого будинку та школи – 521 крб. та 696 крб. відповідно [9: 43]. 
Звісно, що такий стан справ не підвищував авторитет професії працівника позашкільного закладу.  

Незважаючи на заходи, що мали б збільшити кількість педагогічних працівників у 1946-1958 рр. 
на теренах як усього СРСР, так і УРСР зокрема, ця проблема залишалася актуальною і в наступні 
роки. Саме тому в законі "Про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи 
народної освіти в СРСР", від 12 листопада 1958 р. неодноразово підкреслювалося, що "виховання та 
навчання дітей інколи доручається особам, недостатньо для цього підготовленим або тим, що за 
своїми діловими та моральними якостями не відповідають вимогам педагогічної роботи" [1: 52]. У 
вказаному документі також справедливо було зазначено, що в роботі із викладачами допускається 
надмірна регламентація їх роботи під час вибору форм та методів виховання та навчання. А цей факт 
значно гальмував оптимізацію педагогічного процесу. Належна увага не приділялася  матеріальному 
становищу вчителів. У законі "Про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток 
системи народної освіти в СРСР" йшлося про поліпшення умов праці та побуту педагогів, їх ділової 
кваліфікації.  

Слід наголосити, що одним із шляхів підвищення кваліфікації працівників позашкільних закладів 
були методичні семінари та семінари-практикуми. За даними ДАДО велика кількість будинків та 
палаців піонерів і школярів проводили інструктивно-методичну роботу на базі своїх установ з метою 
підвищення кваліфікації працівників шкіл та позашкільних закладів.  

Колективи Костянтинівського та Єнакіївського будинків піонерів у 1958-1959 рр. організовували 
семінари-практикуми піонерватажків шкіл міста для загінних ватажків та людей, що працювали 
одночасно на виробництві та з дітьми. У Красноармійському будинку піонерів та школярів два рази 
на місяць працювала районна школа піонерватажків. Сталінська обласна станція юннатів проводила 
семінари зі вчителями початкових класів з питань натуралістичної роботи, обласні інструктивно-
методичні семінари з керівниками учнівських с/г бригад, обласні семінари з керівниками 
натуралістичних гуртків [5: 24-26]. Таким чином, спеціальну підготовку, перепідготовку та 
підвищення кваліфікації здійснювалося як з професійними викладачами, так і з людьми, які не мали 
педагогічної освіти, але працювали з дітьми.  

Інструктивно-методична робота працівників будинків піонерів часто була спрямована не лише на 
підвищення ділової кваліфікації працівників позашкільних установ, а й на узагальнення, вивчення 
передового досвіду та популяризацію професії піонерських працівників, поліпшення змісту роботи 
піонерських дружин, загонів. Мета досягалася шляхом проведення семінарів, зборів, свят, зльотів, 
вечорів, ранків, бесід, усних та письмових журналів, групових та індивідуальних консультацій, 
методичних конференцій, розробки методичних листів та ін. Одними із найрозповсюдженіших форм 
популяризації досвіду кращих працівників позашкільних установ було розповсюдження книжечок, в 
яких було зібрано матеріали із газет та журналів з різної тематики. Приблизно один раз на місць 
проводилися семінари для "туристичного та натуралістичного активу" [6: 5-6]. Лекції з піонерським 
активом та загінними ватажками проходили раз на півроку. Можна сказати, що спектр форм та 
методів покращення фахової відповідності робітників гуртків та піонерських працівників був 
надзвичайно широким та різноманітним.  

Серед недоліків, які були присутні на Донеччині та Луганщині у сфері підвищення кваліфікації 
працівників позашкільних установ можна назвати  друк незначної кількості методичних листів та 
вказівок з художнього, натуралістичного, краєзнавчого виховання дітей. Ця проблема підсилювалося 
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тим, що такі методичні матеріали не тільки не видавалися, а й складалися в недостатній кількості. 
Слід підкреслити й те, що туристсько-краєзнавчі відділи, а також методичний кабінет нерегулярно 
поповнювалися матеріалами республіканських, обласних станцій, інститутів вдосконалення вчителів, 
поточною методичною літературою, матеріалами центральних органів позашкільних закладів. 

У 1958-1973 рр. було затверджено два види типових положень, що стосувалися дитячих 
оздоровчих таборів. Мережа цих установ до 1960 р. стала великою та розгалуженою і потребувала 
впорядкування. У "Типовому положенні про міський піонерський табір профспілок", яке було 
затверджено постановою Президії ВЦСПС від 10 травня 1962 р. третім розділом прописувався 
кадровий склад цих позашкільних установ [2: 359-360]. Документ визначав порядок підбору педагогів 
для таборів. Профспілкові комітети разом із піонерськими, комсомольськими організаціями, органами 
народної освіти, охорони здоров’я, радами спортивних товариств здійснювали прийом на роботу 
старших та загінних ватажків, педагогів-вихователів.  

Політика держави, спрямована на залучення до роботи більшої кількості професійних педагогів з 
вищою та середньою освітою дала свої результати. За даними Луганського обласного статистичного 
управління, у 1963 році на обласній станції юних натуралістів п’ять керівників гуртків із восьми мали 
вищу освіту, два з них були педагогами. На обласній станції юних техніків із семи працівників п’ять 
мали вищу педагогічну освіту [7: 95].  

Більш складною залишалася ситуація у сільських районах областей. Наприклад, у 
Білокуракінському будинку піонерів із дев’яти працівників один мав вищу та один незавершену вищу 
освіту, педагогів з них було п’ять. У Міловському будинку піонерів із семи працівників один мав 
вищу освіту, інші – середню, лише одна людина з педагогічною освітою. Марковський палац піонерів 
та школярів мав у штаті шість працівників, два з яких були педагогами, жодної людини з закінчено 
вищою освітою. Така ж саме ситуація спостерігалася й у Новоайдарському, Станично-Луганському, 
Біловодському районах Луганської області та Тельмановському, Мар’їнському, Старобешевському 
районах Донецької області. Інколи в районах намагалися виправити становище шляхом створення 
при будинках чи палацах культури "університетів  старших піонерватажків" та "шкіл піонерських 
наук для піонерського активу" [3: 110]. 

З метою виправлення становища з нестачею педагогічних кадрів позашкільних установ у змінах, 
що були внесені президією Верховної Ради СРСР 14 березня 1966 р. у статтю № 4 закону "Про 
зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи народної освіти в СРСР" було 
вказано, що є недоліки у підготовці та підвищенні кваліфікації вчителів та інших робітників народної 
освіти. Рекомендувалося звернути особливу увагу на сільські заклади освіти, котрі повністю не були 
забезпечені педагогічними кадрами [1: 220]. Надзвичайно важливим в означеному документі був 
пункт одинадцятий, у якому держава зобов’язувала директорів шкіл ввести посаду організатора 
позакласної та позашкільної роботи з дітьми (на правах заступника директора школи). Цей документ 
має велике значення для розвитку позашкільної освіти, адже говорить про визнання ролі дозвілля, а 
відповідно і педагогічного складу позашкільних установ у житті підростаючого покоління.  

Аналізуючи кадрову політику, можна дійти висновку, що керівниками гуртків позашкільних 
закладів ставали кваліфіковані спеціалісти, які мали вищу освіту, але не педагогічну, а промислову чи 
сільськогосподарську. Така практика була розповсюдженою в технічних та натуралістичних гуртках. 
Особи працювали паралельно на виробництві, в колгоспах чи радгоспах та у позашкільних закладах. 
Такі викладачі були цінними, адже, вони готували майбутні кадри для заводів та фабрик, а також для 
сільського господарства, надаючи підростаючому поколінню реальні знання для вибору професії.  

Як було зазначено вище, переважна більшість керівників гуртків в описуваний час працювали у 
позашкільних закладах за сумісництвом. Це пояснювалося тим, що повної ставки на одну людину 
держава, частіше за все, не виділяла, тобто й оплата праці була досить низькою. Наприклад, на 
Рубежанській станції юних техніків на сім керівників гуртків виділяли лише чотири з половиною 
ставки, тобто по 0,64 на людину, тому весь кадровий склад був сумісниками. На Лисичанській станції 
юних техніків усі п’ять керівників гуртків мали по 0,5ставки та працювали за сумісництвом [17: 37, 
69]. У 1966-1967 рр. при Северодонецькій СЮТ працювало п’ять керівників гуртків, які мали по 0,5 
ставки. Усі вони працювали за сумісництвом. Керівники трьох гуртків мали вищу освіту, двох – 
середню [18: 65]. На Лисичанській СЮТ працювало сім людей, всі вони були сумісниками з 
середньою освітою [19: 23]. Комунарська СЮТ налічувала дев’ять керівників гуртків, всі вони 
суміщували роботу на заводах міста або навчання у металургійних інститутах з педагогічною 
діяльністю. З них вищу освіту мали двоє, незакінчену вищу – один, середньоспецільну – п’ять та 
семирічну – один. Антрацитівська СЮТ складалася з трьох штатних співробітників та двох 
сумісників. З них один мав вищу освіту, один – незакінчену вищу, один – середню, один – 
середньоспеціальну, один – неповну середню [19: 5]. На чолі гуртків на станціях юних техніків 
ставали люди з технічною освітою, що працювали на підприємствах або навчалися у інститутах 
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важкої промисловості, але вони мали великий досвід роботи у позашкільному закладі. Здебільшого це 
були колишні гуртківці.  

У 1967 р. Донецький обком Компартії України, зважаючи на нестачу педагогічних кадрів та на 
рішення секретаріата ЦК України "Про поліпшення викладання природничих наук та посилення їх 
впливу на формування марксистсько-ленінського світогляду студентів ВУЗів" прийняв рішення 
відповідно посилити викладацький склад кадрів з хімії, фізики та інших природно-географічних 
дисциплін задля збільшення гуртків цього спрямування у позашкільних закладах. Більше уваги 
слушно планувалося приділяти роботі студентських наукових гуртків, у яких проходили підготовку 
майбутні педагоги [4: 9-10]. Ще одним кроком на шляху посилення кваліфікації викладацького складу 
шкіл та позашкільних установ було відкриття у Донецьку державного університету та відділення 
Академії наук УРСР. Проаналізувавши документи державного партійного архіву Донецької області, 
можна дійти висновку, що ці заходи сприяли поступовому притоку кадрів вищої кваліфікації з 
фундаментальних наук у позашкільні установи.  

У Донецькій області обком КПУ 7 червня 1966 р. видав постанову "Про стан та заходи 
поліпшення фізично-виховної роботи учнів загальноосвітніх шкіл", у якій було вказано, що 
кваліфікованих кадрів з вищою та середньою освітою дуже мало, наприклад у школі із 35 – всього 
сімнадцять людей [4: 65]. Відповідно, спеціалістів оздоровчо-спортивного профілю не вистачало й 
влітку в дитячих оздоровчих таборах, адже там частіше за все працювали викладачі шкіл. Було 
вирішено створювати спеціальні групи для педагогів, в яких з ними проводилася б інструктивно-
методична робота. 

На відміну від інших позашкільних закладів,  кадровий склад ДЮСШ був кращим, адже там з 
дітьми працювали, частіше за все, професійні спортсмени та досвідчені тренери, які, навіть не маючи 
вищої освіти, давали школярам велику кількість корисних знань та умінь, спираючись на власну 
практику та досягнення. У Донецькій області у 1966-1967 навчальних роках працювало 50 ДЮСШ. У 
них займалася 10991 дитина у п’ятистах гуртках. Практичну роботу з виховання юних спортсменів 
проводили 268 тренерів, з яких 57 мали вищу фізкультурну освіту, а 78 – середню [4: 102-104]. 133 
людини були майстрами спорту СРСР, провідними спортсменами області, мали значний практичний 
досвід фізкультурно-спортивної роботи. 

Наприкінці 1960-х питання про якісне літнє оздоровлення дітей знову стало наріжним каменем. 
Щоб залучити більшу кількість педагогічних кадрів для роботи в  піонерських таборах міністерство 
освіти СРСР у 1968 році розробило ряд заходів, що стимулювали б викладачів шкіл у літній період 
приймати участь у оздоровчій кампанії дітей, проводити походи, екскурсії. Так, у виписці із наказу 
міністра освіти СРСР від 19 червня 1968 р. мова йде про те, що "за вчителями та іншими робітниками 
народної освіти, яких направляють на роботу до таборів для проведення екскурсій, експедицій в 
період, що не співпадає з їх черговою відпусткою, зберігається заробітна платня за місцем роботи" 
[16: 67]. Начальникам та педагогам-вихователям, що приймали участь у подорожах, держава 
сплачувала проїзд в обидва кінці, а якщо ці заходи тривали більше трьох днів, то видавалися гроші на 
добу. Було передбачено й ситуації, коли у поході брало участь більше п’ятдесяти дітей, у такому 
випадку встановлювалася посада начальника. У таборі кількість педагогів-вихователів визначалася із 
розрахунку одна одиниця на двадцять п’ять школярів, а при проведенні екскурсій та експедицій – на 
п'ятнадцять дітей. Отже, педагогічним кадрам, що працювали у літніх оздоровчих таборах наприкінці 
1960-х рр., намагалися створити комфортні та вигідні умови для роботи. Це стосувалося як оплати їх 
праці, так і розрахунку навантаження на кожного вихователя. Такі накази міністерства освіти 
дозволяли ефективніше працювати вчителям та забезпечували більш змістовний відпочинок дітям. 

У середині 1960-х рр. зважаючи на значний попит гуртків юних натуралістів сітка позашкільних 
установ вказаного типу почала розширюватися за рахунок  районних станцій юннатів на громадських 
засадах. У них працювали спеціалісти та передовики сільського господарства, вчителі, вчені, колишні 
юннати, передовики районного комітету комсомолу, районного відділу народної освіти та 
громадськості. Схожий кадровий склад мала й більшість міських та обласних станцій. 

Однією із сторін роботи методистів обласних СЮН була розробка посібників на допомогу 
вчителям біології, піонерватажкам, керівникам гуртків, як-от "Виготовлення наочних посібників для 
юннатів молодших класів" або "Як організувати роботу юннатів у куточку живої природи". Однак, 
значним недоліком роботи станцій в цей час було недостатнє забезпечення її педагогічно 
кваліфікованими кадрами. Аналіз плана роботи керівників багатьох гуртків показав, що заняття 
проводилися на теоретичному рівні, слабко прищеплюються практичні навички та уміння [10: 6-7].  

 Щоб підвищити кваліфікаційний рівень кадрового складу СЮН у Луганській та Донецькій 
областях проводилися письмові та усні консультації, що їх давали методисти республіканських та 
обласних станцій [12: 1-3].   

Складнощі спостерігалися й у роботі Луганської обласної станції юних натуралістів. Там, у 1968 
році ситуація з кадровим складом значно погіршилася, порівняно з 1965 р. Зі своїх посад пішло 3 
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керівника гуртків. У зв’язку з недостатньою кількістю педагогів на станції в цей час кількість гуртків 
скоротилася з 13 до 3, причому їх відвідували лише учні молодших класів. Звідси можна дійти 
висновку, що з роботи пішли викладачі, які проводили заняття аж у 10 гуртках. Працювати 
залишилися: директор – зі стажем роботи 4 місяці та два методисти. Така ситуація на обласній станції 
не могла не позначитися негативним чином на методичній роботі її в містах та районах. У цей час 
відмічалася недостатня методична допомога районним та міським станціям юннатів,  відсутність 
проведення семінарів з підвищення кваліфікації керівників гуртків [14: 24-25].  

Складна ситуація з кадрами спостерігалася й у районних будинках культури у 1966-1967 рр. 
Розглядаючи штатний розклад, можна відзначити, що найчастіше він складався із посад голови 
правління (зарплатня – 100  крб.), завідуючого дитячим сектором (платня – від 75 до 85 крб.), 
баяністів, керівника хору, керівників літературного і танцювального  гуртків, із заробітною платнею 
по 60 крб. на людину,  а також  гуртків рукоділля, із зарплатою 75 крб. [20: 1; 11: 1]. Для порівняння, 
у 1976 р. заробітна платня завідуючого дитячим сектором складала таку ж саме суму, що й у 1966 р., і 
тільки в 1981 р. вона збільшилася на 40% та стала складати 120-140 крб. Щоб стимулювати та 
заохочувати робітників до подальшої плідної праці, Міністерство освіти УРСР та обласний відділ 
народної освіти нагороджували найкращих працівників позашкільних закладів грамотами, цінними 
подарунками та грошовими преміями. 13 листопада 1965 р. Міністерство освіти УРСР видало наказ 
"Про підсумки організації виставки "Юні натуралісти та дослідники сільського господарства – 
Батьківщині"", за результатами якої методиста Луганської обласної СЮН С. А. Ребруненко було 
нагороджено грамотою та грошовою премією в розмірі 50 крб. [13: 4]. 3 листопада 1967 р. обласний 
відділ народної освіти нагородив грамотами директора Луганської обласної дитячої СЮТур 
В. Я. Алєксєєва, керівника гуртка обл. СЮН Г. А. Бєлокурова, директора Луганської обласної СЮТ 
В. Д. Карповцева, методиста Луганської обласної СЮТур М. І. Роземберг за значні успіхи, досягнуті 
в навчанні та вихованні дітей і підлітків [15: 12-13]. 30 грудня 1975 р. грамотою Міністерства освіти 
та цінним подарунком було нагороджено директора Комунарської міської СЮН Луганської області 
Л. З. Левченко [15: 18-40]. 

Таким чином, у період з 1946 по 1973 рр. якісні та кількісні показники у кадровому складі 
позашкільних закладів освіти суттєво змінилися. Вимоги до професійних якостей та знань педагогів 
трансформувалися залежно від рівня розвитку суспільства, від економічної та політичної ситуації в 
державі. Після Великої Вітчизняної війни у 1946-1958 рр., коли становище в країні було складним і 
основні фінансові ресурси спрямовувалися на відродження економіки, у позашкільних установах 
часто викладали люди, які не мали жодного відношення до освіти. Наприклад, у піонерських таборах 
в цей час лише 35-40% кадрового складу були педагогами. З післявоєнним відновленням СРСР та 
відкриттям педагогічних університетів, інститутів та училищ, кількість педагогів збільшилася, це 
позначилося, в першу чергу, на школі, а трохи згодом і на позашкільних закладах.  

У 1958-1973 рр. кадрова політика держави була спрямована на підвищення професійного рівня 
викладачів. Мета досягалася за допомогою проведення курсів підвищення кваліфікації, методичних 
конференцій та семінарів-практикумів, зборів, свят, зльотів, вечорів, ранків, бесід, усних та 
письмових журналів, групових та індивідуальних консультацій, методичних листів. 

Протягом всього досліджуваного періоду, гуртками технічного і натуралістичного профілю 
керували люди, які працювали на заводах, фабриках та в колгоспах і радгоспах. Причому, незалежно 
від стажу роботи у позашкільних закладах та наявності педагогічної освіти вони вважалися цінними 
співробітниками, адже могли не у теорії, а із власного практичного досвіду навчити дітей та 
прищепити їм любов до робітничих спеціальностей, що було одним із найважливіших завдань 
педагога в роки політехнізації. Більша кількість викладачів позашкільних закладів, приблизно 90%, 
працювали за сумісництвом. Це пояснювалося недостатнім фінансуванням цих установ, низькою 
заробітною платнею та не престижністю вказаної професії.  

Отже, освітні, кваліфікаційні та кількісні показники кадрового складу позашкільних установ 
залежали, в першу чергу, від політики держави відносно цього питання. Доки позашкільні заклади 
були лише допоміжною школі ланкою у вихованні підростаючого покоління, престиж професії 
позашкільного педагога був низьким. Зарплата та соціальні пільги представників цього фаху не 
відповідали рівню складності роботи. Із поступовим визнанням ролі дозвілля та вільного часу у житті 
підростаючого покоління, почав підвищувати й соціальний статус професії викладача позашкільних 
установ, його освітній, кваліфікаційний рівень, з’явилися жорсткі вимоги як до педагогів, так і до 
керівного складу позашкільних закладів. Із ростом мережі позашкільних гуртків, секцій та шкіл, 
виникла потреба у збільшенні  кількості педагогічних кадрів, які б там працювали. Цю необхідність 
було задовільнено за рахунок випускників педагогічних ВНЗ, училищ, педагогів шкіл, що працювали 
у позашкільних установах за сумісництвом.      

Тема кадрових ресурсів позашкільної освіти у Донецькій та Луганській областях є ще недостатньо 
дослідженою. Перспективу подальших досліджень буде становити вивчення педагогічного складу 
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позашкільних установ періоду УРСР  з другої половини 1970-х рр. до здобуття Україною 
незалежності.  
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Гуцол А. В. Кадровое обеспечение внешкольного образования 
в Донецкой и Луганской областях  (1946-1973 гг.). 

В статье освещена эволюция кадрового состава внешкольных учреждений в Донецкой и Луганской 
областях с 1946 по 1973 гг., так как именно это время стало подготовительным этапом для 
коренных качественных изменений в преподавательском составе внешкольного образования. В 

исследовании рассмотрены и проанализированы законы, постановления, указы и другие нормативно-
правовые акты, которые способствовали повышению квалификационного уровня и престижности 

профессии работника внешкольного учреждения. 

Hutsol A. V. Personnel Maintenance of Nonscholastic Education 
in Donetsk and Lugansk Regions in 1946-1973. 

In the article the evolution of personnel structure of out-of-school establishments in Donetsk and Lugansk 
regions from 1946 till 1973 is highlighted as this time became a preparatory stage for radical qualitative 

changes in teaching structure of nonscholastic education. In the research laws, decisions, decrees and other 
regulatory legal acts which promoted increase of qualifying level and prestigiousness of the profession of the 

out-of-school establishment worker are considered and analysed. 
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ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

У статті обґрунтовується підхід до стимулювання здорового способу життя у молоді. 
Розглядаються різні форми негативних реакцій дітей на стимулюючі методи щодо формування 

здорового способу життя. Розглядається роль гумору у формуванні в дітей та молоді психологічної 
установки на здоровий спосіб життя. Показується, що алкогольна залежність несе на собі відбиток 

міжособистісних, групових і міжгрупових взаємодій. 

Сучасні дослідження стану здоров’я дітей та молоді свідчать, що всі кризові процеси, які 
відбуваються в українському суспільстві, так чи інакше пов’язані з відсутністю цілісної психолого-
педагогічної програми формування здорового способу життя. Майже всі спроби державних органів та 
організацій, медицини, освіти, громадських та релігійних організацій не дають можливості вирішити 
найбільш важливу проблему українського суспільства – зростання рівня духовності, здорової моралі, 
збереження здорового генофонду і гармонійного розвитку особистості, сім’ї, родини і суспільства в 
цілому. 

Не дивлячись на безліч наукових, педагогічних розробок та пропозицій, які були впроваджені для 
покращення ситуації в педагогіці та державі в цілому, стан справ з кожним роком погіршується. Саме 
тому пошуки оптимального вирішення проблеми здорового способу життя в педагогіці 
продовжуються. Провідні науковці в галузі медицини, педагогіки, психології перебувають в 
постійному пошуку оптимального варіанту покращення духовного, морального, фізичного здоров’я в 
суспільстві. Але завжди існували та існують причини, які не дають правильно побудувати процес 
формування здорової особистості і суспільства. 

На державному рівні пріоритетним питанням оздоровлення суспільства є заняття фізкультурою, 
спортом, туризмом, громадською діяльністю, тощо. Але практика показує, що пропаганда спорту і 
всього, що з ним пов’язано, є далеко не основним критерієм покращення суспільного здоров’я.  

Важливою причиною духовного, фізичного та морального занепаду в нашій державі є 
алкоголізація суспільства, що спричинює досить високий рівень захворюваності і навіть смертності 
населення, зокрема чоловічого; спад народжуваності, або народження неповноцінного потомства; 
руйнування сім’ї, як основи здорового суспільства. В останні десятиліття спостерігається тенденція 
до омолодження алкоголізму, що спричинило необхідність створення підліткової і навіть дитячої 
наркології. За останніми даними ВООЗ Україна вийшла на перше місце в світі по вживанню алкоголю 
дітьми та молоддю.  

Вирішення проблеми із вживанням алкоголю є однією з обов’язкових умов формування всебічно 
розвиненої особистості. Ефективність традиційних методів, таких як прийняття законів про боротьбу 
з пияцтвом та алкоголізмом, застосування медичних препаратів, психотерапевтичних методів 
офіційної наркології, проведення стихійних бесід та заходів, за визнанням керівників наркологічної 
служби та працівників освіти, досить низька. Усі ці заходи не є цілісним підходом до проблеми 
вживання алкоголю та не передбачають формування свідомої культури здоров'я особистості. 

Теоретичне вирішення психолого-педагогічних і соціальних питань профілактики та позбавлення 
від алкогольної залежності передбачає опрацювання концепцій, які включають проблеми потягу до 
алкоголю та інших наркотичних речовин, закономірності впливу соціальних уявлень, звичаїв щодо 
формування способу життя особистості. 

Розв’язання проблеми вживання алкоголю та алкогольної залежності, надзвичайно актуальні як в 
теоретичному, так і в практичному плані. Важливо врахувати, що окремі аспекти цієї проблеми в 
науковому плані опрацьовані ще недостатньо, а тому існуючі нині практичні рекомендації не дають 
повної завершеності вирішення проблеми. 

Особливо є актуальним питання профілактики вживання алкоголю серед дітей, молоді майбутніх 
педагогів. Профілактика має проводитися не тільки наявними, традиційно відпрацьованими 
малоефективними методами, які давно себе дискредитували, а спеціально підготовленими у вищих 
навчальних закладах педагогами, психологами, які б володіли цілісною системою знань, переконань 
та вмінь, для формування культури здоров’я [1-3]. 

Проблема формування здорового способу життя полягає в тому, що не завжди передбачає 
виховання здорового світогляду серед дітей та молоді. Профілактика та звільнення від алкогольної 
залежності розглядаються в багатьох наукових публікаціях і є однією з найбільш досліджуваних. 
Однак більшість цих робіт, які вивчали алкогольну залежність, мають медико-біологічний характер і 
на певному етапі розглядають залежність від алкоголю, як хворобу. Поняття "культура здоров’я" 
часто трактується нечітко, що спричиняє неадекватне ставлення в суспільстві до самої культури 
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здоров’я. Відзначимо також недостатню кількість наукових праць з проблеми соціального та 
психолого-педагогічного характеру сутності культури здорового способу життя в сучасній 
педагогічній науці. 

Вочевидь, формування алкогольної залежності відбувається в суспільстві в конкретних соціальних 
групах, і тому алкоголізація особистості є специфічним проявом загального процесу соціалізації, а 
розгляд має проводитись з точки зору врахування соціальних, психолого-педагогічних 
закономірностей. 

На філософському рівні феномен здоров’я людини розглядається у працях Е. М. Кудрявцева, 
Ю. П. Лісіцина, Л. П. Сущенко; медико-біологічний рівень відображено в дослідженнях 
М. М. Амосова, В. І. Войтенко, З. М. Шкиряк-Нижник; соціально-педагогічний представлено в 
роботах В. П. Петленко, Г. І. Царегородцева, Д. А. Ізуткіна, Л. Г. Матроса та інших авторів. 

Загальними теоретичними передумовами для розв’язання нами цієї проблеми стали дослідження 
соціально-психологічних чинників соціалізації особистості (Г. Лєбон, Г. Тард, В. М. Бехтерев, 
Г. М. Андреєва, Є. С. Кузьмін, В. М. Куліков, В. В. Новіков, В. Є. Семьонов, Г. Клоус та ін.). 

Особливе значення для розуміння проблеми алкоголізації особистості мають роботи в дитячій і 
підлітковій наркології та наркоманії (Б. С. Братусь, П. І.Сидоров, В. С. Бітецький, В. В. Колесов, 
В. Л. Романова, В. В. Гульдан, В. І. Петракова та ін.). Для розуміння проблеми, яку ми розглядаємо, 
мають значення роботи традиційно наркологічного, нозоцентричного характеру (Б. М. Гузиков, 
Н. Я. Копит, Ц. П. Короленко, В. Ю. Зав’ялов, П. І. Сидоров, Е. Є. Бехтель та ін.). 

У ряді дисертаційних робіт проблему здорового способу життя досліджували В. І. Бобрицька, 
Л. І. Іванова, В. П. Горащук, А. І. Чаговець, А. В. Полулях та ін. 

Як і раніше, залишаються недостатньо вивченими і не мають широкого застосування ідеї 
провідних учених (І. М. Сєченова, І. П. Павлова, Н. Є. Введенського, Ф. Г. Углова, Г. А. Шичка, 
О. М. Маюрова. В. М. Ловчева та ін.) про впровадження в суспільстві культури здорового способу 
життя [3].  

Аналіз феномену і механізмів алкогольної залежності може проводитись у межах 
психоаналітичного та біхевіористичного підходів, екзистенціальної психології, з позицій теорії 
діяльності, транзактного аналізу тощо. Між тим, алкогольна залежність формується зазвичай за 
допомогою спілкування, несе на собі відбиток міжособистісних, групових і міжгрупових взаємодій. У 
ній відображаються культурні стереотипи і феномени, але психолого-педагогічний та соціально-
психологічний аспект формування алкогольної залежності ще не став предметом спеціальних 
наукових досліджень, а проблема культури здоров’я, як невід’ємна частина здорового способу життя, 
залишається недостатньо вивченою.  

Розгляд існуючих чинників і способів вивчення та впровадження здорового способу життя 
(валеологія, безпека життєдіяльності, фізичне виховання тощо), в яких недостатньо, або й взагалі не 
приділяється уваги свідомій культурі здоров’я, дозволяє виявити низку суперечностей: 

між існуючим педагогічним явищем і недостатнім напрацюванням соціально важливих та 
психолого-педагогічних механізмів формування здорового способу життя; 

між можливостями навчально-виховного процесу з формування свідомої культури здоров’я дітей і 
молоді та професійною підготовкою учителів; 

між вимогами, які висуває суспільство до здоров’я дітей і молоді, (як майбутніх розбудовників 
держави) та змістовою основою освіти у педагогічному навчальному закладі, яка змогла б 
забезпечити ефективне формування культури здорового способу життя у майбутніх педагогів.  

Відтак, метою статті є окреслення певних шляхів стимулювання здорового способу життя у 
молодого покоління. 

У педагогіці існує багато методів стимулювання. Кожен учитель знає їх вплив на учнів і цінує як 
спосіб регулювання відносин з дітьми і підтримки настрою дітей і впливу на їх душевне здоров'я. Усі 
суперечки 30-х років про користь і шкоду методів стимулювання у вихованні і навчанні скінчилися 
визнанням їх необхідності. Практика навчання і сам учитель відстояли права на застосування цих 
методів. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми дослідження свідчить, що методи 
стимулювання – це супроводжуючі методи, призначені для посилення, або ослаблення, коректування 
тих, або інших сторін життєдіяльності дитини. Це методи опосередкованого впливу на якість учбової 
діяльності учня. Їх об'єктом є відчуття і відносини людини, а не безпосередньо самі знання, або 
уміння. Цим вони відрізняються від методів навчання, як методів організації безпосередньо самою 
пізнавальною діяльності. Тому стимулюючі методи ми відносимо до класу психогенних, надзвичайно 
тонких і небезпечних в застосуванні. Ці методи в руках необізнаного вчителя можуть стати 
руйнівниками здоров'я дітей. 

Можна говорити про прийняте ділення цих методів на методи заохочення і осуду, схвалення і 
засудження. До першої підгрупи, як правило, відносять методи високого оцінювання у вигляді 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 48. Педагогічні  науки  
 

 
110 

відмітки, нагородження грамотою, усмішкою або подарунком, похвали та інші. До методів осуд – 
засудження, низьку відмітку, догану, насмішку та інші. Звичайно, кожна людина потребує заохочення 
перш за все. Спостереження за дітьми показують, що їх відсутність на уроці викликає втому, 
дратівливість, знижує інтерес до самого предмету. Діти помічають також, що палітра методів 
заохочення мала. Учитель, як показує практика і дослідження, частіше і більше користується 
методами осуду і знає їх в кількісному відношенні значно більше, ніж методів заохочування. 

Разом з тим ця класифікація вельми умовна, і ефективність застосування кожного методу 
визначається самою людиною – вчительським умінням і характером дитини. Тому відносити першу 
групу методів до позитивних, а другу – до негативних невірно і навіть небезпечно. Похвала, 
наприклад, цілком може виховати честолюбця, і далеко не завжди і не всяке покарання виховує раба. 
Регулюючи, навіть розумно маніпулюючи методами заохочення і осуду, вчитель коректує процес 
формування учнем свого "Я" в широкому сенсі слова і у вузькому – "Я" по відношенню до здібностей 
по вивченню даного предмету, чи виховання позитивного відношення до здорового способу життя 
без негативних звичок. Ефективність методів заохочення і осуду визначається реакцією дитини на 
них. Особливість цих методів полягає в тому, що вони дуже суб'єктивні, залежні і від того, хто і як їх 
використовує, і від того, хто і як їх сприймає. І вчитель, і учень мають у своєму розпорядженні цілий 
набір своїх індивідуальних рис – свою емоційність, вразливість, здатність до переживання і 
співпереживання, ступенем виваженості свого "Я". Учитель при цьому використовує свою 
педагогічну техніку, а саме біологічно-природні властивості мови, міміки і пантоміми. Іноді його 
грубе слово сприймається доброзичливо дітьми, якщо воно сказане не принизливо і не образливо для 
достоїнства дитини. І навпаки, м'яко сказане зауваження може образити своїм тоном і усмішкою, що 
принижує гідність учня. У свою чергу діти гальмівного типу у відповідь на засудження вчителя 
можуть уповільнити роботу, розгубитися, поводитися скуто. І навпаки, збудливі учні здатні реагувати 
бурхливо, метушливо, багатослівно, нестримано. Отже, перед учителем завжди постає проблема: 
який з цих двох методів використовувати, щоб не просто припинити руйнівні дії на дитину, але і 
спонукати до позитивних змін. Педагогічне правило – "боротися треба за хороше, а не проти 
поганого".  

З погляду здоров'я стимулюючі методи використовуються для створення у дітей благотворного 
гарного настрою, для виклику позитивних емоцій. Цими емоціями може бути і бажання виправитися, 
бажання не докучати улюбленому вчителю, прагнення до успіху, а не зло, невдоволеність і недовіра 
до педагога. Словом, учителеві не можна відвертати від себе учня і знижувати його спроможність до 
виховання, розриваючи виховні відносини. 

Таким чином, застосування стимулюючих методів, як заохочення, так і осуд, може, залежно від 
ситуації і характеру дитини, по-різному впливати на нього. Як ті так і інші можуть стати 
руйнівниками духовного, душевного, або фізичного здоров'я. Уся справа в сприйнятті дій самою 
дитиною, тому судити про цінність вживаних методів можна не по ним самим, а по реакції учня, за 
станом його душі і тіла. Покарання, зроблене з любов'ю, інакше сприймається дитиною, це як 
сприятлива дія, а не як покарання заради помсти, демонстрації безсилля і злості [2]. 

Психологи розрізняють різні форми негативних реакцій дітей на стимулюючі методи дії: 
гальмівна форма реакції, коли дитина уповільнює свою діяльність, особливо інтелектуальну, погано 
перемикає увагу і погано виконує навіть звичну для нього роботу; імпульсна форма реакції – 
збільшення кількості помилок при збереженні темпу роботи, здійснення неосмислених дій, суєтний 
поспіх; форма різкого погіршення якості виконання, що викликає порушення координації, зниження 
темпу роботи, зрив діяльності, виникнення стану приреченості з можливою депресією. 

Сміх також незамінний у суспільному житті. Він визначає та регулює відносини між людьми у 
суспільстві. Є виразником народного характеру, народних цінностей і відношення до добра і зла. У 
російській культурі, наприклад, дуже довгий сміх не заохочувався. Була навіть приказка: "Сміх та хи -
хи, введуть в гріхи". У. Ганічев, описуючи особливості російського сміху, в одній із статей розповів 
про те, як ординський хан посилав своїх баскаків за данню і учив їх: "Якщо плакатимуть, значить у 
них є що брати. Беріть. Якщо дуже плакатимуть, значить, залишилося ще щось. Беріть. Якщо почнуть 
сміятися, значить, у них нічого не немає – повертайтеся" [3].  

У кожного народу своя культура сміху. Відомий же англійський гумор, габровський, одеський, 
вірменський, узбецький. Звичайно, сміх має історичні корені. У первісному суспільстві був 
ритуальний сміх (як, втім, і ритуальний плач), у середньовічний період з'явились клоуни, блазні, зараз 
ми святкуємо "День сміху", дивимося концерти гумористів. 

Часто, в шкільному житті ми маємо справу з комічними ситуаціями поведінки дітей і самих 
учителів. На ці ситуації може бути різна реакція, як учнів так і дітей. Уявіть собі учня, що запізнився. 
Найчастіше він йде на урок, або із острахом, або зухвалий з упевненістю, що ми все одно його 
пустимо і нічого не зробимо. Учитель же, або випитує причину запізнення, або лає (дорікає) за те, що 
це не перше запізнення, або за те, що він відволікає весь клас від справи. Але є педагоги, які нікому 
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не псують через це настрій, не наганяють страху. Вони часто використовують гумор. Відомий 
випадок, коли вчитель примусив весь клас встати і урочисто зустріти учня, що запізнився. Інший 
вчитель цілком серйозно, потискав руку учневі, що запізнився, ввічливо пропонуючи йому зайняти 
почесне місце за партою. Був випадок, коли вчитель, підійшовши до того, що запізнився, тихо на 
вушко цілком серйозно попросив його: "Зніми черевики і тихо, навшпиньки йди на своє місце, щоб 
нікому не заважати". Що і зробив учень під загальний сміх класу. Коли я стикалася з такими, на жаль, 
рідкісними ситуаціями, завжди з гіркотою думав, що наші докори і звинувачення в запізненні не дали 
і грама успіху, хто спізнювався, той і після цього спізнювався. Який же сенс у докорах із цього 
приводу? 

Оскільки стимулюючі методи найпрямішим чином пов'язані із здоров'ям дитини, педагог 
продумує технологію користування ними. Учитель, власною позитивною поведінкою, в першу чергу, 
формує у дітей культ здоров'я, заохочуючи тих, хто завжди здоровий і присутній на заняттях; уміє 
бути спокійним в екстремальній ситуації; не свариться; може вирішувати конфлікти з друзями 
мирним шляхом; уміє дружити, допомагати таким, що має потребу; не ображає друзів, не принижує 
їх; стежить за своєю гігієною, зокрема, правильною посадкою за партою; відмовляється від 
пропозиції вживати алкоголь та палити цигарки. 

Отже, стимулюючі методи можуть застосовуватися не тільки з боку самого вчителя, але і самою 
дитиною щодо себе. Це і є самостійна стимуляція, якою треба навчити дітей. Зробити це може і сам 
вчитель. Він може навчити аутогенному тренуванню, самонавіянню, самозаспокоєнню, покаянню, 
самозаохоченню, самоспонуці, самоумовлянню, самодоказу, самооцінці, самопереконанню і всьому 
тому, що сам він може зробити по відношенню до учня. Цілком можливо навчити дітей також 
способам створювати гумор і бачити його навколо себе. 
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Калинчук Ф. М. Пути стимулирования здорового образа жизни. 

Обосновывается подход к стимулированию здорового образа жизни у молодежи. 
Рассматриваются разные формы негативных реакций детей на стимулирующие методы 
относительно формирования здорового образа жизни. Рассматривается роль юмора в 
формировании у детей и молодежи психологической установки на здоровый образ жизни. 

Показывается, что алкогольная зависимость несет на себе отпечаток межличностных, групповых 
и межгрупповых взаимодействий. 

Kalinchuk F. M. Ways of Stimulating the Healthy Way of Life. 

The approach to stimulating the healthy way of life in the young people is grounded. The different forms of 
children's negative reactions on stimulation methods as for the forming of the healthy way of life are 

examined. The role of humour is discussed in forming the psychological sets for the healthy way of life in 
children and young people. It is shown, that alcoholic dependence bears the imprint of the interpersonality, 

group and intergroup interactions. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ 
У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 

У статті робиться спроба проаналізувати особливості професійної підготовки майбутніх учителів. 
Здійснено аналіз закономірностей професійної підготовки, висвітлених у ряді основоположних 

досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців та розгляд різних підходів до визначення сутності 
поняття "професійна підготовка вчителя". 

В умовах реформування всіх сфер суспільного життя України відбувається її становлення як 
самостійної держави, відродження національної самобутності та перехід до ринкових відносин, що 
визначає роль фахівців з вищою освітою, серед яких особливе місце належить майбутнім учителям. 
Підготовка вчителів є одним із провідних завдань освіти, оскільки вчитель був, є і залишається 
головною дійовою особою, покликаною реалізувати її цілі. Поняття "підготовка вчителя" 
змінювалося разом із еволюцією поглядів на мету навчання і виховання, уявленнями про його 
професійні характеристики і якості. Формування якісно нового типу вчителя з розширеними 
можливостями й підвищеною адаптивністю до сучасних умов висуває нові вимоги до системи його 
підготовки.  

У розвитку теорії сучасної педагогічної освіти є ряд значних досліджень, що розкривають 
закономірності професійної підготовки й формування особистості педагога: фундаментальне 
значення мають у цьому плані роботи Ф. Гоноболіна, О. Дубасенюк, Н. Кузьміної, В. Сластьоніна, 
А. Щербакова та ін. 

У психолого-педагогічній літературі проблема формування професійної підготовки майбутнього 
педагога висвітлюється широко й багатоаспектно. У загальнотеоретичному плані вона розроблена в 
працях К. Дурай-Новакової, Н. Кузьміної, Ю. Кулюткіна, Л. Кандибовича та ін.  

Незважаючи на деякі розбіжності в теоретичних підходах до інтерпретації феномена "підготовка" 
та її структури, вона розглядається у всіх дослідженнях як первинна й обов'язкова умова успішного 
виконання будь-якої діяльності. 

Мета статті – виявлення та наукове обґрунтування ефективних форм та методів професійної 
підготовки майбутніх учителів. 

Проблема підвищення якості професійної підготовки майбутніх педагогів у системі вищої 
педагогічної освіти обговорювалася протягом усього розвитку вищої школи. Вирішення цієї 
проблеми представляється принципово важливим і необхідним насамперед тому, що кризовий стан 
виховання не можна перебороти, недооцінюючи дану проблему. 

З огляду на важливу роль різних показників, умов і елементів, що характеризують процес 
підготовки до діяльності, треба в першу чергу приділити особливу увагу визначенню основного 
поняття  професійної підготовки  як педагогічної категорії. 

Аналіз актуальних досліджень показав, що, поняття професійної підготовки вживається в 
декількох значеннях, а часом ототожнюється із професійною готовністю. Огляд словникових 
визначень дозволяє укласти, що термін "підготовка" збагачує поняття "готовність", указуючи на те, 
що підготовка до професії є не що інше, як формування готовності до неї, а система установок на 
працю, стійка орієнтація на виконання трудових завдань, загальна готовність до праці є психічним 
результатом професійної підготовки [1]. 

Професійна готовність – не лише результат, але й ціль професійної підготовки, початкова й 
основна умова ефективної реалізації можливостей кожної особистості. Цим підкреслюється 
діалектичний характер готовності як якості і  стану, а також динамічного процесу. Таким чином, таке 
розмежування дозволяє більш строго аналізувати й тлумачити поняття професійної підготовки.  

Поняття "професійна" підготовка  в педагогічній енциклопедії трактується, як система 
професійного навчання, основною метою якого є швидке засвоєння умінь та навичок, необхідних для 
виконання робіт [2].  

Н. П. Волкова вважала, що професійна підготовка – це володіння системою професійних знань, 
яку утворюють: 

1. загальнокультурні знання (знання про людину, її становлення, розвиток, розвиток у реальній со-
ціокультурній дійсності; спеціальні знання з культурології, соціології, етики, естетики, економіки, права); 

2. психологічні знання (знання загальних характеристик особистості: спрямованість, характер, 
темперамент, здібності та ін.;особливостей перебігу психологічних процесів (мислення, пам'ять, уява 
та ін.); методів психологічного дослідження закономірностей навчання і виховання; особливостей 
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засвоєння навчального матеріалу відповідно до індивідуальних та вікових характеристик; уміння 
застосовувати набуті знання  в педагогічній діяльності; 

3. педагогічні знання (знання основних теорій формування і розвитку особистості, принципів 
педагогіки і психології, конструювання навчально – виховного процесу;розвиток педагогічної і 
психологічної науки, професійну підготовку, позитивні та негативні сторони своєї професійної 
діяльності, та ін.); 

4. знання з методики викладання предметів, методики виховної роботи, дидактики, знання 
педагогічної техніки [3: 477]. 

Сучасний науковий рівень вивчення питань, пов'язаних з формуванням професійної підготовки 
містить ряд аспектів: педагогічний, дидактичний, історичний, економічний, конкретно-соціологічний, 
соціально-філософський та ін. Відповідна література свідчить про певний ступінь розробленості 
кожного з вищевказаних аспектів. 

У цілому підготовка до діяльності розглядається як [4: 65]: 
− активний стан особистості, що викликає діяльність; 
− наслідок діяльності; 
− якість, що визначає установки на професійні ситуації й завдання; 
− передумова до цілеспрямованої діяльності, її регуляції, стійкості;     
− форма діяльності суб'єкта. 

Ми можемо зазначити, що підготовка – це форма людської діяльності і як така включається в 
загальну систему діяльності. На сьогоднішній день виділяють два підходи  в підготовці до 
професійної діяльності. 

Відповідно до першого підготовка розглядається як психічна функція, формування якої 
вважається необхідним для досягнення високих результатів педагогічної діяльності. У відповідності 
із другим підходом підготовка розглядається з точки зору особистісних передумов, що забезпечують 
ефективність педагогічної діяльності.  

У результаті аналізу літератури нам удалося встановити, що більшість авторів схильні розглядати 
підготовку студентів до формування професійних якостей, у тому числі й готовності до різних видів 
діяльності, як процес, що має свої власні особливості й закономірності. Через таке розуміння терміни 
"підготовка" і "готовність" трактуються не як синоніми, хоча між собою вони дуже тісно зв'язані, 
взаємозалежні й взаємообумовлені. Це пояснюється тим, що, та або інша якість готовності фахівця 
багато в чому визначається тим, яку він проходив підготовку. Не випадково під терміном 
"підготовка" розуміється динамічний процес, кінцевою метою якого є формування такої професійної 
якості, якою виступає "готовність" [5: 47]. 

Визначимо, що ж означає поняття професійної підготовки і яке місце в ньому займає проблема, що 
цікавить нас. 

У філософському плані професійна підготовка розглядається як об'єктивний процес,  в основі 
якого лежать певні закономірності [6: 75]: 

1. обумовленість системи професійної готовності потребам соціально-педагогічного й духовного 
розвитку суспільства, завданням в області формування особистості; 

2. відповідність змісту, форм і методів професійної підготовки рівню розвитку педагогічної науки 
й практики, характеру й змісту педагогічної праці; 

3. виховання й розвиток майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки; 
4. взаємозв'язок цілей, функцій, змісту й методів професійної готовності студентів педвузів; 
5. залежність якості профнсійних знань, умінь і навичок від характеру, змісту, форм і методів 

організації учбово-пізнавальної, учбово-практичної, самостійної практичної діяльності студентів; 
6. залежність змісту й методів професійної готовності від індивідуальних здатностей студентів. 
Філософський аспект можна виділити й у змісті професійної підготовки студентів вищої 

педагогічної школи, говорячи про взаємозв'язок загального, особливого й індивідуального [7: 34]: 
1. компонент змісту, його ядро – це фундаментальні знання в області педагогіки, які 

здобуваються в процесі вивчення нормативних, обов'язкових педагогічних дисциплін. У структурі 
цього ядра провідне місце займають знання про закономірності, принципи й методи навчання, про 
шляхи наукової організації навчально – виховного процесу, про дитину як об'єкт і суб'єкт виховання; 

2. процес навчання в педагогічному вузі тільки тоді буде сприяти розвитку творчості майбутніх 
педагогів, коли буде представлена велика можливість самостійного вибору; 

3. самостійна робота студентів по інтересах, спрямована на розвиток індивідуальних творчих 
здатностей, індивідуального стилю діяльності. 

У психолого-педагогічних дослідженнях виділяються два досить близьких підходи до проблеми 
професійної підготовки педагога. 

Перший підхід. А. Ковальов, Н. Левітов та ін. розглядають психологічну підготовку як особливий 
психологічний стан, проміжне між психологічними процесами й властивостями особистості. У 
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процесі педагогічної діяльності стан може переходити у властивості, а потім і в якості особистості 
педагога. 

Другий підхід В. Крутецький, В. Сластьонін, А. Щербаков та ін. визначають підготовку як стійку 
характеристику особистості, синтез її властивостей і як психічний стан, що перетворюється в стійку 
якість особистості в процесі діяльності. 

У структурі професійної підготовки ми виділяємо [7: 103]: 
1. пізнавальний компонент (розуміння комунікативних завдань, оцінка їхньої значимості, знання 

способів вирішення, прогнозування результатів і т.д.); 
2. емоційний компонент (почуття відповідальності, емпатія); 
3. мотиваційний компонент (потреба в комунікації, прагнення домогтися успіху, показати себе із 

кращої сторони); 
4. вольовий компонент (мобілізація зусиль, подолання непевності й ін.). 
Дослідники розглядають практичну підготовку як істотну передумову успішної діяльності, як 

необхідний додаток професійної підготовки. Структура психологічної підготовки педагога до 
керівництва педагогічним процесом являє собою сукупність мотиваційного, вольового й емоційного 
компонентів. Психологічна підготовка існує в єдності з науково-теоретичною. У професіограмі, 
розробленій В. А. Сластьоніним, науково-теоретична підготовка характеризується одержанням 
необхідного обсягу знань; сполученням теоретичних і практичних знань і осмисленням особистого 
досвіду педагогів; оволодінням знаннями психології особистості (вікові особливості, методи 
вивчення особистості, способи індивідуального й диференційованого підходу) [8: 72]. 

Науково-теоретична підготовка тісно пов'язана із практичною готовністю педагога,яка була 
набута в процесі безперервної педагогічної практики й інших видів діяльності студента. 

Зміст практичної підготовки полягає в педагогічних уміннях педагога. Проблема вмінь 
майбутнього педагога розглядається багатьма дослідниками, і в кожного свій підхід. 

На думку В. А. Сластьоніна, володіння професійними вміннями визначає готовність майбутнього 
педагога до вирішення педагогічних завдань на професійному рівні. Автор виділяє: уміння 
спостерігати й аналізувати педагогічний процес, опираючись на теоретичні знання; вміння 
прогностичні; вміння організаторські; комунікативні; вміння в області педагогічної техніки; 
прикладні вміння. 

При розгляді психологічної підготовки вчений виділяє наступні ознаки: 
1. наявність потреб, цілей у певному виді діяльності; 
2. активізація психічних і фізіологічних функцій; 
3. упевненість у своїх силах; 
4. достатній рівень працездатності; 
5. своєчасне реагування на зміну умов діяльності; 
6. певна спрямованість і керованість психологічної діяльності при виконанні певних дій [5: 88]. 

Отже, поняття професійної підготовки є одночасно характеристикою особистості й 
характеристикою діяльності. У зв'язку із цим у структурі цілісної системи професійно-педагогічної 
підготовки доцільно виділити дві підсистеми: 

1. довгострокову – як характеристику особистості; 
2. ситуативну – як характеристику педагогічної діяльності. 
Підсистема довгострокової професійно-педагогічної підготовки є стійким комплексом 

особистісних, суб'єктивних і індивідуальних професійно-важливих якостей, необхідних для успішної 
діяльності в багатьох ситуаціях. Дана система діє постійно, виступаючи як істотна передумова 
регуляції педагогічної діяльності. 

Підсистема ситуативної професійно-педагогічної підготовки є активно-діючим станом 
особистості, в динамічній структурі якого виділяється мотиваційний, пізнавально-орієнтаційний, 
операційно-діючий, емоційно-вольовий і оцінний компоненти. Структура ситуативної професійно-
педагогічної підготовки відноситься до типу функціональних структур, які виникають не самі по собі, 
а в нерозривному зв'язку зі структурою зовнішньої взаємодії [7: 114].   

Необхідно зазначити, що успішність професійної підготовки залежить від ряду положень, серед 
яких такі інтегральні показники: 

1. якість професійно значимих потреб і мотивів вибору педагогічної професії; 
2. рівень знань про сутності професії й професійної ролі педагога, про структуру педагогічної 

діяльності, здатність вирішувати комунікативні завдання, стабільність професійних інтересів; 
3. ступінь інтеріоризації професійних ролей, усвідомлення відповідальності за результати 

комунікативної діяльності; 
4. стан мобілізації (актуалізації) комунікативних знань, умінь, навичок і професійно значимих 

властивостей особистості, а також час адаптації до вимог професійної ролі педагога й до умов 
педагогічної діяльності; 
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5. якість професійних установок ("настрою") на взаємодію [9]. 
Ці положення закладають фундамент у формуванні цілісної системи майбутньої діяльності, а її 

основами майбутній педагог опановує, насамперед, у процесі вивчення психолого-педагогічних, 
спеціальних і суспільно-політичних дисциплін, і чим вище науковий рівень їхнього викладання, тим 
ширше здійснюється професійна підготовка. 

Загалом, професійно-педагогічна підготовка нами розуміється як: 
1. засвоєння студентами основ загальних і спеціальних знань і застосування їх на практиці; 
2. володіння вміннями й навичками для успішного рішення комунікативних завдань у сфері 

міжособистісної взаємодії; 
3. сформованість важливих для майбутнього педагога професійних якостей. 
Але необхідно зазначити, що ця складна психолого-педагогічна структура повинна включати   й 

певні особистісні якості, такі як інтерес і любов до дітей, захопленість педагогічною роботою, 
пильність і спостережливість, педагогічний такт, педагогічна уява, організаторські здатності, 
справедливість, товариськість, вимогливість, наполегливість, цілеспрямованість, урівноваженість, 
витримка, професійна працездатність. Саме ці якості відіграють значну роль у становленні вчителя, 
який буде не тільки передавати знання учням, а вчити їх жити. 

Професія вчителя вимагає всебічних знань, професійної компетентності, креативного та гнучкого 
мислення, де домінують духовно-моральні та ділові якості, а також  творчого підходу до педагогічної 
діяльності. Головна задача вчителя – це не тільки озброєння учнів знаннями, а передача дітям всього 
найкращого від попередніх поколінь, та застереження від суспільних недоліків і хвороб.  

Підводячи підсумок, ми можемо зазначити, що під професійною підготовкою майбутніх учителів 
ми розуміємо ціленаправлений, планомірний і організований процес педагогічних впливів, як в 
процесі навчання, так і в позаучбовий час, у наслідок якого в студентів формується професійно-
значущі і особистісні якості, вони оволодівають професією і спеціальніальністю. 
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Полищук Л. П. Особенности профессиональной подготовки будущих специалистов в 
педагогических заведениях Украины. 

В статье делается попытка проанализировать особенности профессиональной подготовки будущих 
учителей. Осуществлен анализ закономерностей профессиональной подготовки, освещенных в ряде 
основополагающих исследований отечественных и зарубежных ученых и рассмотрение разных 

подходов к определению сущности понятия "профессиональная подготовка учителя". 

Polischuk L. P. The Peculiarities of the Future Teachers' Professional Preparation 
in the Pedagogical Establishments of Ukraine. 

In the article an attempt to analyse features of vocational training of the future teachers is done. The analysis 
of laws of the vocational training outlined in a number of basic researches of both domestic and foreign 

scientists and consideration of different approaches to definition of essence of concept "vocational training 
of the teacher" is carried out. 
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ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті розглядаються зміни  у філософії освіти та їх вплив на процес навчання у вищих 
навчальних закладах України. З’ясовується ступінь розробленості проблеми формування 
інтерактивної компетентності у студентів ВНЗ у вітчизняній та зарубіжній літературі. 

Обґрунтовується необхідність формування даної компетентності. Вивчається рівень професійної 
підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей на сучасному етапі. 

Суспільство навколо нас змінюється прискореними темпами кожного дня. Потоки інформації з 
різних сфер життя і діяльності людини, нові відкриття і надходження у науці і техніці, відкритість 
українського суспільства до спілкування з іншими культурами, встановлення міжнародних  і 
міжкультурних контактів – усі ці фактори сприяють переходу суспільства від технічно-
індустріального до інформаційно-культурного. З філософської точки зору, інформаційно-культурне 
суспільство має певні контури: прагматичний, комунікативний, когнітивний. У прагматичному плані 
головним елементом інформаційно-культурного  функціонування людини є не тільки її соціально-
економічне положення, а й інформаційна діяльність, відношення до культурних цінностей інших 
людей. У комунікативному плані важливим аспектом інформаційно-культурного функціонування 
людини є комунікативний код. Це система нормативних характеристик, яка використовується з 
урахуванням характера ситуації та типу комунікативної сфери. У когнітивному плані інформаційно-
культурне функціонування людини розглядається з урахуванням її комунікативної компетентності, 
яка забезпечує адекватну реалізацію інформаційно-інтелектуальних відносин, тобто: володіння та 
обмін культурними знаннями, дотримання правил інформаційного спілкування, здатність 
інтерпретувати інформацію у сфері впровадження гуманітарних технологій тощо [1: 106-119]. 

Новітня концепція філософії освіти розглядає сферу освіти як педагогічне середовище, яке 
призване забезпечити комфортний вхід кожної дитини, учня або студента  у  світ навчання та 
різнобічного розвитку. З позиції філософії освіти до дитини або учня не можна ставитися як до 
маленького дорослого, якому потрібно надати певні знання. Слід враховувати  у процесі навчання 
постійний інформаційний обмін учня з середовищем, що продиктовано соціально-біологічними 
особливостями людської істоти.  Стосовно процесу навчання, це означає необхідність розвитку форм 
контролю, управління та взаємодії з інформаційними потоками навколишнього середовища.  

Мета нашої статті – на основі вітчизняних та міжнародних освітньо-наукових документів, 
філософської і педагогічної літератури, а також отриманих даних з ряду проведених досліджень, 
вивчити ступінь розробленості проблеми формування інтерактивної компетентності, обґрунтувати 
необхідність її формування, проаналізувати рівень професійної підготовки майбутніх учителів 
гуманітарних спеціальностей на сучасному етапі.  

Враховуючи філософський аспект функціонування інформаційно-культурного суспільства, у ряді 
вітчизняних та міжнародних освітньо-наукових документів, ("Закон України Про Освіту", 
"Національна Доктрина Розвитку Освіти України у XXI ст.", Рекомендації Ради Європи, Болонська 
Декларація), було зазначено наступне. У інформаційно-культурному середовищі головним чинником 
його функціонування є спілкування між іншими суб’єктами середовища. Пріоритетом спілкування є 
інтеракція, тобто взаємодія між учасниками спілкування. У зв’язку з цим у зазначених вище 
документах висунуті нові вимоги до підготовки майбутніх учителів у вищих навчальних закладах. 
Серед нових вимог висунуті такі: 1) викладання гуманітарних спеціальностей у комунікативному 
контексті; 2) розробка різних форм та методів навчання, які мотивують ефективний пошук та аналіз 
нової інформації, необхідної для інтеракції у спілкуванні; 3) обговорення та вирішення окремих 
питань з реального життя суспільства, перехід від контрольованого засвоєння інформації до 
автоматичного, зокрема коли увага переноситься від використання правильних граматичних структур 
до змісту та посилань мовної взаємодії; 4) підвищення та збагачення рівня мовної культури між 
представниками різних культур та країн; 5) розвиток так званої інтермови, коли розвиток умінь 
використання та застосування мови в процесі взаємодії проходить від етапу помилок до досконалого 
знання. 

Американськими вченими у сфері новітніх педагогічних технологій А. Бріном і С. Кандліном 
зазначено, що в комунікативно-мовному навчанні змінюються не тільки вимоги до процесу вивчення 
гуманітарних дисциплін, а й передбачені нові ролі для вчителя як керівника  даного процесу. У 
комунікативно-мовному навчанні вчитель повинен дотримуватися трьох важливих ролей: а) учитель 
як фасилітатор, який керує процесом спілкування між всіма його учасниками в різних видах мовної 
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діяльності; б) учитель як незалежний учасник, що працює в навчальній групі; в) учитель як дослідник 
та учень, який накопичує свої професійні знання у процесі навчання впродовж життя та досліджує 
нові надходження, вивчає сучасні технології та функціональні зміни у педагогічній освіті [2: 226-237].  

Перед українськими педагогами постає питання: яким повинен  бути навчальний процес, що 
забезпечує майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей компетентно діяти під час мовної 
взаємодії, бути активним та самостійно діяти в пошуку нових форм спілкування, досліджувати та 
застосовувати нові інтерактивні технології навчання гуманітарних дисциплін на практиці. Історія  
аналізу даного питання в українській системі підготовки майбутніх учителів недостатньо вивчена. 
Тому визначення педагогічних шляхів його вирішення є актуальним. 

Аналіз вітчизняних сучасних досліджень у сфері підготовки майбутніх учителів у роботах 
В. О. Сластьоніна (2004 р.), О. В. Сухомлинської (1999 р.), Ю. І. Пассова (2004 р.), О. А. Дубасенюк 
(2002 р.), С. С. Вітвицької (2003 р.), Н. В. Кузьміної, Н. Н. Тарасовича та інших, дозволяє визначити 
зміст та вимоги до підготовки педагогічних працівників у системі сучасної університетської освіти 
України. У наукових працях сучасних американських дослідників, як А. Брін і С. Кандлін (1999 р.), 
Р. Еліс (1995 р.), Д. Річардс (1994 р.), Р. Мітчел й Ф. Майлз (2004 р.), Д. Холл (2000 р.), Т. Фаррел 
(2005 р.), Л. Лаєр (1996 р.), А. Рид (1998 р.), Д. Браун (1996 р.), А. Цуї та Р. Картер (1995 р.), Д. Нанен 
(2001 р.) та багато інших, виокремлені механізми та принципи використання інтерактивної 
компетентності у викладанні гуманітарних спеціальностей, її зміст та значення для подальшої 
професійної діяльності майбутніх учителів. 

Різні аспекти досліджуваного питання відображені у працях вітчизняних та зарубіжних науковців. 
Дефініція "інтерактивна компетентність" у великому тлумачному словнику  сучасної української 
мови трактується як добра обізнаність про взаємодію; коло повноважень якої-небудь установи або 
особи під час взаємодії [3: 24]; як кооперативне досягнення серед учасників інтеракції (Д. Олбрайт, 
М. Бейлі); як вміння використовувати всі набуті знання з досвіду реального життя за допомогою 
мови (В. Ріверз); як спільний обмін думками, ідеями, почуттями між двома або більше 
співрозмовниками, що стане результатом їх взаємного впливу один на одного (Д. Браун); як форма 
активізації роботи учнів за допомогою усного спілкування в межах групової роботи (П. Ур). 
Філософські аспекти даної проблеми висвітлені  працях А. В. Тягло, Т. С. Воропай, М. В. Ослон та 
В. Е. Бегерманн; психологічні механізми використання інтерактивної компетентності аналізуються в 
роботах Т. О. Олійник, О. В. Тарасової та ін. 

Проте нам невідомі результати комплексного вивчення, цілісного теоретико-методологічного 
засобу формування інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей у 
процесі професійної підготовки. Про недостатню розробленість порушеної проблеми в українській 
науково-педагогічній літературі свідчить також мала кількість визначень, що не повністю 
відповідають принципам формування інтерактивної компетентності як необхідної складової 
професійної підготовки майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей. У зв’язку зі специфікою 
дослідження, ми обрали робоче визначення "інтерактивної компетентності". Це інтелектуальне 
новоутворення, система знань і повноважень, які полягають у здатності відправляти певне мовне 
посилання, отримувати та інтерпретувати його у будь-якому контексті, обговорювати значення того 
чи іншого питання, співпрацювати для досягнення необхідного результату, у вмінні знаходити 
шляхи до взаємодії, які полягають у самій взаємодії. Серед найважливіших вмінь інтерактивної 
компетентності найбільш професійно зорієнтованими є автоматичність опрацювання інформації, яка 
фокусується на змісті, а не на формі посилання; внутрішня мотивація, яка забезпечує мовну 
взаємодію та особистий мовний розвиток; стратегічна мовна компетентність, яка зумовлює набуття 
вмінь для прийняття власних рішень, визначення шляхів усного та писемного спілкування; здатність 
підтримувати зв’язок між мовою та культурою; розвивати інтермову та комунікативну 
компетентність. Розглянемо кожний з зазначених принципів нижче. 

Автоматичність. Справжня інтеракція (взаємодія) відбувається, коли центром уваги стають не 
правильне користування тої чи іншої граматичної структури та інших лінгвістичних форм, а значення 
та посилання, що висловлюються за допомогою мови. Учні відчувають певну свободу від 
контрольованого користування мовою та швидше переходять до автоматичного опрацювання будь-
якої необхідної інформації. 

Внутрішня мотивація. Знання того, що учні володіють внутрішньою мотивацією та охоче 
виконують завдання, якщо вони задіяні у спільному виконанні мовного завдання та можуть 
реалізувати свої здібності під час такого виконання. Таким чином, учні більше схвалюють власну 
мовну компетентність та можуть розвинути власну систему особистих нагород. 

Стратегічна мовна компетентність. Інтерактивна компетентність розвиває використання 
стратегічної мовної компетентності з метою прийняття певних рішень щодо вміння говорити, писати, 
інтерпретувати мову та вносити деякі зміни, коли комунікація заблокована (тобто не має чіткого 
розвитку). 
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Здатність ризикувати. Інтерактивна компетентність вимагає володіння здатністю певною мірою 
ризикувати та не мати необхідного результату у процесі комунікації; не досягнути поставленої мети у  
інтерпретуванні мови; володіння  здатністю адекватно відчувати осміяння, відчуження, не сприйняття 
з боку інших учнів або колег. Однак, нагорода за такий ризик є більш високою, ніж сам ризик. 

Зв'язок між мовою та культурою. Культурне наповнення інтерактивного усного та письмового 
мовлення вважається за необхідне, коли співрозмовники добре обізнані про всі культурні аспекти 
мови, що вивчається. 

Інтермова. Складність інтеракції полягає в довгому розвитку сприйняття мови. Численні помилки 
у висловленні власної точки зору та розумінні іншої є частиною такого розвитку. Відгук (реакція) 
вчителя у такому випадку є найважливішим чинником у процесі інтеракції (взаємодії) як такому. 

Комунікативна компетентність. Усі елементи комунікативної компетентності (граматична, 
дискурсивна, соціолінгвістична, прагматична та стратегічна компетенції) беруть  участь у процесі 
інтеракції. Зазначені елементи повинні співпрацювати задля успішного перебігу спілкування [4: 230-
237]. 

Особливості навчального процесу в системі університетської освіти в Україні в умовах переходу 
до нового інформаційно-культурного суспільства вимагають більш продуктивних форм, стратегій та 
методів роботи. Тому теоретичною основою формування інтерактивної компетентності є набуття 
системи знань, здатність створювати певне мовне посилання, отримувати та інтерпретувати його, що 
здійснюється в процесі активної взаємодії, направленої на досягнення власного або колективного 
результату. А значить, сучасна підготовка майбутніх учителів в українській системі освіти повинна 
характеризуватися спроможністю формувати потребу в інформаційному середовищі, знати 
загальнодоступні джерела інформації та вміти користуватися ними, відбирати потрібну інформацію, 
аналізувати і структурувати, створювати власний інформаційний продукт і вміти представити його 
іншим співрозмовникам, набувати необхідні особисті якості і вміння, що забезпечують ефективну 
співпрацю, метою якої є досягнення поставленої цілі, та застосування їх у власній професійній 
діяльності. 

Рівень сформованості компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей на 
практиці не є достатнім. Свідченням  того є ряд співбесід та анкетованих опитувань серед студентів 
ІІІ-ІV курсів та студентів магістратури інституту іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка. З 
отриманих даних виявлено неповний, а подекуди відсутній, рівень сформованості інтерактивної 
компетентності в майбутніх педагогічних працівників у наступних видах комунікативно-мовної 
діяльності: заучування програмних текстів напам’ять (58%), низький рівень розвитку вмінь ведення 
діалогу та дискусії (47%), намагання навести вже знайомі факти, а не самостійний їх пошук (60%), 
труднощі у спілкуванні з однолітками та у викладі власної точки зору під час виконання спільного 
завдання або роботи над певним проектом. 

Серед причин, які, на наш погляд, викликають появу даних труднощів є такі, що зумовлені 
недоліками навчальних програм та підручників у вищих навчальних закладах України. Наприклад, 
мала кількість завдань, спрямованих на формування та розвиток інтерактивної компетентності, тобто 
відсутність попередження автоматичного повторення; низький рівень сформованості вмінь взаємодії, 
обміну думок та почуттів, що забезпечують виконання певного завдання; відсутність вправ, 
спрямованих на індивідуальний пошук автентичної інформації, яку можна опрацювати у формі 
дискусії, діалогічного журналу або в рамках різноманітної групової роботи. Звідси виникає потреба у 
вдосконаленні процесу формування інтерактивної компетентності в майбутніх учителів гуманітарних 
спеціальностей у системі університетської освіти України. 

Отже, враховуючи теоретичний і практичний аналіз нашого дослідження, ми дійшли наступних 
висновків: 

1) за вимогою часу та нового інформаційно-культурного суспільства в системі професійної 
освіти України повинні бути проведені значні зміни; 

2) необхідно удосконалити рівень формування інтерактивної компетентності майбутніх 
учителів гуманітарних спеціальностей; 

3) високий рівень сформованості інтерактивної компетентності забезпечить якісний розвиток 
інтерактивних умінь учителів; 

4) слідування новим ролям для вчителів покращить взаємодію між учителем і учнями; 
оптимізує роботу і обмін інформацією учнів у різних видах навчальної роботи: 
індивідуальній, парній, груповій тощо. 
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Радышевская М. Н. Философско-педагогические основы формирования 
интерактивной компетентности будущих учителей гуманитарных специальностей. 

В статье рассматриваются изменения в философии образования и их влияние на обучение в высших 
учебных заведениях. Выясняется степень разработанности проблемы формирования интерактивной 
компетентности у студентов ВУЗов в отечественной и зарубежной литературе. Обосновывается 

необходимость формирования данной компетентности. Изучен уровень профессиональной 
подготовки будущих учителей гуманитарных специальностей на современном этапе. 

Radyshevska M. M. Philosophy and Pedagogy Foundations of the Formation 
of Interactive Competence of the Future Humanities Teachers. 

The article focuses on changes in Philosophy of Education and their influence on the learning process 
at universities. It highlights the problem of the interactive competence formation of students at higher 
educational establishments in native and foreign literature. The author accounts for the necessity of 

its formation. There is a study made to define the level of professional training of the future 
Humanities teachers at present. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ: 
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД 

У статті з позицій компетентнісного підходу проаналізовано особливості формування професійної 
готовності майбутніх учителів математики до педагогічної діяльності, націленої на реалізацію 
розвивальної функції навчання; відповідно до визначеної структури професійної готовності 

розкрито зміст системи професійно-педагогічних компетентностей. 

На сучасному етапі модернізації освітньої галузі одним з першочергових завдань є розробка 
шляхів і способів реалізації особистісно-орієнтовного підходу, актуалізації особистісних та 
діяльнісних чинників у професійно-педагогічній освіті. У зв’язку з цим у центрі уваги дослідників 
стають проблеми професійної компетентності сучасного вчителя та викладача, втілення 
загальнодержавної концепції навчання впродовж життя. Прискорення розвитку науки, поява нових 
технологій, інформаційне суспільство пред’являють нові вимоги до системи освіти, задовольнити які, 
використовуючи тільки традиційні засоби й методи навчання, стає усе складніше. 

У загальних положеннях Закону України "Про вищу освіту", чільне місце посідає поняття якості 
вищої освіти. Воно визначається як "сукупність якостей особи з вищою освітою, що відображає її 
професійну компетентність, ціннісну орієнтацію, соціальну спрямованість і обумовлює здатність 
задовольняти як особисті духовні і матеріальні потреби, так і потреби суспільства" [1].  

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що проблема якості професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх фахівців – одна з найважливіших у галузі теорії і методики професійної освіти. 
Цій проблемі присвячені дослідження С. І. Архангельського, О. А. Дубасенюк, І. А. Зязюна, 
Н. В. Кузьміної, М. В. Левківського, Н. Г. Ничкало, С. О. Сисоєвої, В. О. Сластьоніна та інших. 
Однак, досі залишається мало вивченою проблема формування професійної готовності майбутніх 
учителів математики до педагогічної діяльності, що забезпечує розвиток як окремих психічних 
функцій школярів, так і їх особистості в цілому. 

Мета нашого дослідження – з позицій компетентнісного підходу проаналізувати особливості 
формування професійної готовності майбутніх учителів математики до педагогічної діяльності, 
націленої на реалізацію розвивальної функції навчання; відповідно до визначеної структури 
професійної готовності розкрити зміст системи професійно-педагогічних компетентностей. 

У педагогічній науці склалися різні підходи до визначення сутності професійної підготовки 
студентів, але загальним, об’єднуючим є розуміння її як цілеспрямованого педагогічного процесу. 
Концептуальне обґрунтування цієї проблеми ми знаходимо в працях О. А. Абдулліної, яка наголошує 
на тому, що професійна підготовка майбутніх учителів має бути спрямована на озброєння їх 
глибокими і всебічними знаннями й уміннями зі своєї спеціальності, знаннями змісту і методів науки, 
а так само практичними вміннями [2: 24]. 

У своїх дослідженнях з питань професійної підготовки студентів В. О. Сластьонін також 
наголошує на необхідності формування в студентів теоретичних знань в обсязі "достатньому і 
необхідному для того, щоб випускник педагогічного вузу, засвоївши їх, міг: а) будувати свою 
професійну діяльність на високому науково-педагогічному рівні; б) самостійно вивчати, описувати і 
пояснювати реальні педагогічні явища, приймати обґрунтовані професійні рішення; в) самостійно 
добувати науково-педагогічні знання, вміло і швидко орієнтуватися в потоці інформації, що 
надходить" [3: 66].  

Зростання інтересу до цієї проблеми в останні роки свідчить про актуальність і своєчасність 
звертання до неї. У сучасній педагогічній науці вивчають різні її аспекти: зміст і сутність професійної 
підготовки (В. І. Андрєєв, А. М. Бойко, О. А. Дубасенюк, Н. Б. Крилова, Р. П. Скульський та інші); її 
особливості (Г. П. Васянович, А. О. Вербицький, С. М. Годнік, Н. Б. Крилова, М. П. Лещенко та інші); 
види підготовки (С. У. Гончаренко, О. В. Мудрик, Н. К. Сергєєв та інші); дієвий підхід у 
професійному становленні вчителя (В. П. Андрущенко, В. І. Бондар, О. В. Бондаревська, О. Г. Мороз, 
Е. І. Рогов та інші). 

Болонський процес посилив в Україні ті суспільні перетворення, які стали характерними для 
європейського співтовариства. На зміну вузівському підходу, який забезпечував загальне уявлення 
про способи виконання певної діяльності та сформованість загальнопрофесійних умінь, прийшов 
компетентнісний підхід. 

На сьогодні проблема особистості педагога як суб’єкта педагогічної діяльності, компетентного та 
здатного до саморозвитку знаходить віддзеркалення в працях українських та російських науковців. 
Розвитку професійно-педагогічної компетентності присвячені праці таких українських науковців як: 
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Н. М. Бібік, Л. С. Ващенко, О. В. Овчарук, О. І. Пометун, С. А. Раков, О. Я. Савченко та інших, а 
також російських – В. А. Адольфа, І. А. Зімньої, І. Ф. Ісаєва, Н. В. Кузьміної, А. К. Маркової та інших. 

Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх фахівців посилює практичну 
орієнтованість освіти, підкреслює роль досвіду, вмінь практично реалізувати знання, встановлюючи 
підпорядкованість знань уміннями та акцентує увагу на результатах освіти, розглядаючи їх не як суму 
засвоєних відомостей, а здатність людини вирішувати життєві й професійні проблеми, діяти в різних 
проблемних ситуаціях [4: 48-49].  

І. А. Зімняя зазначає, що поняття компетентності включає не лише когнітивну та операційно-
технологічну складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну та поведінкові. "Воно включає 
результати навчання (знання та вміння), систему ціннісних орієнтацій, звички тощо... Компетентність 
завжди є проявом компетенції" [5: 17]. Поряд із цим вказує, що багато дослідників не розрізняють 
поняття "компетенція" та "компетентність", тому в роботі [5] ці поняття наводяться разом 
"компетенція / компетентність". Однак під час аналізу співвідношення понять дослідниця зазначає, 
що компетентнісний підхід "характеризується посиленням власне прагматичної, так і гуманістичної 
спрямованості освітнього процесу", має розглядатися "на основі компетентності (а не компетенції)" 
[5: 17].  

Звичайно, поняття "компетентність" не є новим. Воно сформувалось в умовах становлення нового 
підходу до людських ресурсів на Заході, який дозволив зафіксувати потребу, що виникла, в адаптації 
людини до інтенсивних змін виробничих технологій і вимог до фахівців. При такому підході 
компетентність характеризується як загальна здатність особистості, яка проявляється і формується в 
діяльності, заснована на знаннях, цінностях, здібностях і дозволяє людині встановити зв’язок між 
знаннями та ситуацією, виявити процедуру (систему дій) для успішного вирішення проблеми [6].  

Термін компетентність науковці по-різному трактують, а саме, це: 
- "...не тільки професійні знання, навички і досвід у спеціальності, але і ставлення до справи, 

визначені (позитивні) схильності, інтереси і прагнення, здатність ефективно використовувати знання 
й вміння, а також особистісні якості для забезпечення необхідного результату на конкретному 
робочому місці у конкретній робочій ситуації" [7: 96];  

- складна інтегрована характеристика особистості, під якою розуміється сукупність знань, умінь, 
навичок, а також досвіду, що разом дає змогу ефективно провадити діяльність або виконувати певні 
функції, забезпечуючи розв’язання проблем і досягнення певних стандартів у галузі професії або виді 
діяльності [8: 18];  

- володіння людиною відповідною компетентністю, що містить її особистісне ставлення до 
предмета діяльності. Тобто, компетенцію слід розуміти як задану вимогу, норму освітньої підготовки 
особистості, а компетентність – як реально сформовані її особистісні якості та мінімальний досвід 
діяльності [9];  

– сукупність знань, умінь, досвіду, яка відображена в теоретико-прикладній підготовленості до їх 
реалізації у діяльності на рівні функціональної грамотності [10: 131].  

Різноманітні трактування компетентності зумовлені, перш за все, особливостями структури 
діяльності фахівців різних професійних сфер, а також розмаїттям теоретичних підходів науковців. 
Але базовою характеристикою цього поняття залишається рівень сформованості в людини єдиного 
комплексу знань, умінь, навичок, досвіду, який забезпечує виконання певної професійної діяльності 
(Н. Ф. Тализіна, Л. М. Митіна, Р. С. Шакуров та інші).  

Компетентнісний підхід у підготовці фахівців передбачає не просту передачу знань та вмінь від 
викладача до студента, а формування в майбутніх випускників професійної педагогічної 
компетентності. Під професійною компетентністю педагога розуміють особистісні можливості 
вчителя, які дозволяють йому самостійно й ефективно реалізовувати цілі педагогічного процесу. Для 
цього потрібно знати педагогічну теорію, уміти застосовувати її в практичній діяльності.  

За А. К. Марковою, професійна компетентність як комплекс містить відповідні складові, які 
дослідниця кваліфікує як спеціальну компетентність, соціальну компетентність, особистісну 
компетентність та індивідуальну компетентність [11].  

Під професійною педагогічною компетенцією вчителя будемо розуміти інтегральну професійно-
особистісну характеристику педагога, що включає в себе теоретичну та практичну готовність 
виконувати професійні функції, суб’єктні властивості особистості, які забезпечують ефективність 
педагогічної діяльності в системі "вчитель-учень". 

У вітчизняних та закордонних педагогічних дослідженнях представлені різні підходи й відповідно 
різні класифікації компетентностей, якими має володіти випускник загальноосвітнього закладу. З 
огляду на поставлену в дослідженні загальну проблему є потреба розкрити зміст і структуру 
математичних компетентностей як особливого виду спеціальних інтегральних утворень особистості. 
Слідуючи за С. А. Раковим [12], під поняттям "математична компетентність" будемо розуміти 
спроможність особистості бачити та застосовувати математику в реальному житті, розуміти зміст і 
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метод математичного моделювання, будувати математичну модель, досліджувати її методами 
математики, інтерпретувати отримані результати, оцінювати похибку обчислень. С. А. Раков [13] 
проводить класифікацію предметно-галузевих математичних компетентностей майбутніх учителів 
математики і виділяє процедурну, логічну, технологічну, дослідницьку, методологічну 
компетентності.  

У роботі [14] розроблена структура професійної готовності майбутніх учителів математики, що 
забезпечує реалізацію розвивальної функції навчання. Тому є потреба у вивченні створеної системи з 
позицій компетентнісного підходу. Відповідно до визначеної нами структури професійної готовності 
майбутніх учителів математики можна виділити таку систему компетентностей:  

концептуальна – особистісна характеристика, яка включає систему знань про теоретико-
методологічні основи навчання та розвитку, організації та інтегративно-особистісне утворення 
управління навчальною діяльністю школярів, формування та розвитку цілісної особистості; 

аксіологічно-особистісна – інтегративно-особистісне утворення, що включає систему цінностей, 
пов’язаних із саморозвитком та самовдосконаленням у педагогічній діяльності, а також особистісною 
направленістю на встановлення суб’єкт-суб’єктних та міжособистісних стосунків в організованому 
навчально-виховному процесі; 

дидактична – система знань та вмінь майбутнього вчителя математики, що забезпечує 
проектування та цілісну реалізацію цільового, змістового та процесуального компонентів методичної 
системи навчання та розвитку школярів;  

психологічна – інтегровна здібність особистості організовувати процес учіння школярів 
математики відповідно до психологічних закономірностей формування та розвитку навчальної 
діяльності. Здібність до проектування навчальної математичної діяльності школярів у формі 
постановки та розв’язування навчальних задач; 

управлінська – особистісна характеристика, що виражається в самоорганізації та саморегуляції 
педагогічної діяльності з метою формування та розвитку навчальної-математичної діяльності 
школярів за колективних та колективно-розподільчих форм навчання. Управлінська компетентність є 
рефлексивною, оскільки передбачає аналіз та вибір тієї компетентності, що є провідною в конкретній 
навчально-виховній ситуації; 

спеціальна математична – особистісна характеристика майбутнього вчителя математики, що 
пов’язана із сформованістю та здатністю до реалізації структурних компонентів навчальної 
математичної діяльності: потребово-мотиваційна спрямованість на знаходження способів 
розв’язування математичних задач; теоретичні і прикладні математичні задачі; метод математичного 
моделювання; система математичних дій та операцій. Розгортання такої діяльності передбачає, окрім 
математичного моделювання, інтерпретацію одержаних результатів. Таким чином, 
системоутворюючими теоретичними поняттями, що формують математичну компетентність є 
поняття "математична модель" і "математична структура".  

Процес формування вищезазначеної системи компетентностей тісно пов’язаний з однією з 
проблем результативності навчально-виховного процесу – його цілепокладанням. У зв’язку з цим 
першочерговим завданням, що має вирішуватись, є навчання студентів самостійно ставити близькі і 
далекі цілі навчально-професійної діяльності.  

З позицій компетентнісного підходу рівень освіти визначається здатністю особистості вирішувати 
проблеми різної складності на основі наявних знань та досвіду. Проблема формування професійної 
готовності майбутнього вчителя математики тісно пов’язана з реалізацією компетентнісного підходу. 
Кожній складовій професійної готовності відповідає цілком певне інтегральне особистісне утворення, 
що входить до структури системи виділених нами видів професійної компетентності. Змістовою 
характеристикою розробленої системи компетентностей майбутніх учителів математики є наявність 
як діяльнісних, так і особистісних чинників. 

Перспективою наших подальших досліджень є особистісні та діяльнісні чинники, що лежать в 
основі визначеної структури професійно-педагогічних компетентностей майбутніх учителів 
математики.  
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Семенец Л. Н. Формирование профессиональной готовности будущих учителей математики: 
компетентностный подход. 

В статье с позиций компетентносного подхода проанализированы особенности формирования 
профессиональной готовности будущих учителей математики к педагогической деятельности, 
нацеленной на реализацию развивающей функции обучения; согласно определенной структуре 
профессиональной готовности раскрыто смысл системы профессионально-педагогических 

компетентностей. 

Semenets L. M. Formation of Professional Readiness of Future Teachers of Mathematics: 
Competency Building Approach. 

The article analyses particular features of formation of professional readiness of future teachers of 
mathematics to pedagogical activity aimed at realization of developmental function of education from a 
perspective of competency building approach; discloses content of system of professional-pedagogical 

competency according to determined structure of professional readiness.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВ У КИТАЇ 

Стаття присвячена вивченню досвіду КНР щодо   підготовки майбутніх учителів рідної та 
іноземної мов. Подано короткий огляд сучасної системи освіти в педагогічних навчальних закладах 
Китаю. Здійснено аналіз стану професійної підготовки учителів-філологів на сучасному етапі та 

окреслені перспективи розвитку. Наведено виписки з закону про права та обов’язки вчителів Китаю. 
Представлено систему стипендій та грантів. 

Учитель завжди був і залишається ключовою постаттю в будь-якому суспільстві, тому проблема 
вдосконалення професійної підготовки вчителів є завжди актуальною. На сьогодні особливо гостро ця 
проблема постала перед  багатьма країнами Азії. До цих країн належить і Китай, досвід якого активно 
вивчається відомими науковцями, освітянами-практиками й організаторами освіти, серед яких: 
Л. С. Калашнік (предмет дослідження – цінності та цілі освіти та виховання в Китаї у ХХ ст.); 
Кечжань Дін (філософія в школах Китаю: (виховання та освіта); Ліхон Хуан (елітизм та рівність в 
китайській вищий освіті); Лю Сяоянь  підготовка вчителів у Китаї); Б. Дж. Морісон (педагогіка в 
Китаї та роль педагогічної практики); К. Морман (американський погляд на реформу вищої освіти в 
китайських університетах:); Ні Вей Юнь (соціальні наслідки реформування систем освіти КНР та 
України); Л. П. Сущенко (структура професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту 
в в КНР); Уютена (актуальні проблеми реформування загальної середньої освіти в КНР); Ї. Чжан 
(вокально-педагогічна творчість, як передумова виконавської діяльності співака); Чен Щзещзінь 
(бібліотечно-інформаційні мережі Китаю: сучасний стан та перспективи розвитку).  

Мета нашої статті – на основі аналізу документів, психолого-педагогічної літератури, програми 
підготовки вчителів рідної та іноземної мов Юнчинського університету (КНР), а також власного 
досвіду викладання в китайському ВНЗ, узагальнити затверджені в законах КНР права та обов’язки 
вчителів, розглянути китайські стипендії та гранти, проаналізувати стан та специфіку професійної 
підготовки майбутніх учителів-філологів у Китаї на сучасному етапі.  

Як зазначає Лю Сяоянь, у країні бракує вчителів різних дисциплін, зокрема, англійської мови. 
Учителів китайської мови та літератури в Китаї достатньо. Усе це говорить про нерівномірний 
розподіл кадрів  [1].  

Китайське суспільство розуміє престижність учительської професії, але висуваються і певні 
вимоги до представників цієї професії. Про обов’язки та права педагогів говориться, наприклад, у 
законі  "Про обов’язкову освіту КНР" у розділі 4 (пункти 28-33): 

Кожен викладач повинен бути вірним своїй справі. У свою чергу, обов’язком усього суспільства є 
повага та шанування викладачів. Викладачі в процесі навчання повинні ставитися до студентів з 
усією справедливістю, приділяти увагу кожному, навчати згідно з їхніми індивідуальними 
особливостями, стимулювати розвиток студентів. Викладачі повинні поважати особистість студента, 
не дискримінувати студентів. Забороняється застосовувати фізичні покарання або інші дії, спрямовані 
на приниження людської гідності. Неможна посягати на законні права студентів.  Викладачі повинні 
мати кваліфікацію, визначену державою. Держава встановила єдину систему службових обов’язків 
викладача. Службові обов’язки поділяються на первинні, середнього ступеня та вищого ступеня. 
Народний уряд гарантує викладачам високу заробітну плату та громадські страхові права, 
поліпшення умов життя та праці незалежно від рівня кваліфікації, а також бездоганний механізм 
здійснення виплат заробітної плати сільським учителям. Рівень середньої зарплати викладача не 
повинен бути менше рівня середньої зарплати місцевих державних службовців. Викладачам зі 
спеціальною освітою надають особливу матеріальну допомогу. Викладачам, які працюють у районах 
проживання національних меншин та у віддалених сільських районах, надається матеріальна 
допомога у зв’язку з важкими умовами праці. Влада, починаючи з повітового уряду, повинна сприяти 
розвитку викладацького ентузіазму щодо професійної діяльності, підвищенню кваліфікації педагогів. 
Органи повітової народної адміністрації з питань освіти повинні рівномірно розподіляти викладацькі 
кадри поміж містами адміністративних округів, забезпечувати пошук директорів навчальних закладів, 
здійснювати підготовку та залучення до роботи викладачів, зміцнювати кадрову структуру 
послаблених навчальних закладів. Державний уряд, а також усі народні органи управління 
стимулюють та підтримують міграцію викладачів та випускників вищих начальних закладів з міст у 
сільські та так звані "національні місцевості" для роботи у сфері освіти. Держава стимулює 
випускників вищих начальних закладів на добровільній основі приїздити на роботу до сільської та 
"національної місцевості", які потребують викладачів та вчителів. Час роботи викладача 
зараховується в робочий стаж [2; 3; 7]. 

Підготовка вчителів рідної та іноземної мов в КНР здійснюється в педагогічних коледжах, 
університетах та інститутах підвищення кваліфікації. У 90-ті рр. ХХ ст. в КНР розпочалася реалізація 
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принципу безперервної педагогічної освіти. У багатьох навчальних закладах від учителів вимагають 
подальшого продовження освіти.  

У педагогічних коледжах навчаються 3-4 роки, у педагогічних університетах – 4 роки. В 
університетах протягом перших трьох років студенти вивчають загальноосвітні курси. На останньому 
курсі вивчають спеціалізовані предмети. До загальноосвітніх курсів (на факультетах "Китайська 
мова та література", "Англійська мова") належать такі предмети: ідеологічна та моральна освіта, 
основи права, принципи філософії марксизму, принципи політології марксизму, введення до вчення 
Мао Цзедуна, введення до вчення Дена Сяопіна та "трьох представників", сучасна світова економіка 
та політика, політологія (курс лекцій), університетський курс англійської мови (на факультеті 
"Китайська мова та література"), основи інформатики, комп’ютерна програма Visual Foxpro, 
педагогіка, психологія, сучасна педагогічна майстерність, сучасна китайська мова, практична 
каліграфія китайських ієрогліфів, фізичне виховання, воєнна теорія, керівництво з працевлаштування. 
Наприклад, на факультеті "Китайська мова та література"  предмет "Ідеологічна та моральна освіта" 
вивчається в першому семестрі на першому курсі (42 години, з них 32 лекції та 10 семінарів). Тип 
контролю – залік. Предмет "Основи права" вивчається у другому семестрі на першому курсі (36 годин 
лекцій), форма контролю – залік.  

До профільних предметів належать: 
 на факультеті "Китайська мова та література": сучасна китайська мова, історія сучасної 

китайської літератури, основи літературної творчості, теорія літератури, твори сучасної китайської 
літератури за вибором, давня китайська мова, давня китайська література, логіка, зарубіжна 
література, основи мовознавства, літературна критика, естетика, кіно- та телесценаристика, методика 
викладання мови та літератури, історія китайської мови. 

на факультеті "Англійська мова": практичний курс англійської мови, читання, аудіювання, 
усна мова, граматика, фонетика, теорія та практика перекладу, письмова англійська мова, теорія та 
практика дослідження, друга іноземна мова (російська, корейська, японська, французька), методика 
викладання англійської мови. 

До курсів (предметів)  за вибором  належать: 
 на факультеті "Китайська мова та література": теорія давньої літератури, давня літературна 

теорія, теорія західної літератури, журналістика, принципи літературної творчості, дослідження 
творів Лу Синя, антропологія культури, соціологія культури, дослідження філософських праць пізньої 
династії Чжоу, журналістське розслідування та дослідження, стилістика китайської мови, психологія 
літератури та мистецтва, сучасна західна філософія, ієрогліфіка, народна література, сучасні 
напрямки в літературі, екзегетика (тлумачення давніх текстів), лексикологія сучасної китайської 
мови, вибрані питання сучасної західної лінгвістики, порівняльна література, історія китайського 
роману, історія китайського театру, сучасна західна література, вибрані питання східної літератури, 
фольклор, інтернет-журналістика, мистецтво реклами, основи діловодства, дослідження "Сну у 
червоному теремі", культурологічний аналіз  "Мандрівка на Захід", культура району Хедун. 

на факультеті "Англійська мова": країнознавство (Англія, Америка), основи англо-
американської культури, англо-американська література, читання англо-американської літератури за 
вибором, міжкультурні комунікації, "Зір, слух, мова", сучасна китайська мова, історія та культура 
Китаю, введення до мовознавства, основи англійського мовознавства, імпровізовані екскурсії, етика 
туризму та міжнародних відносин, туристичні ресурси, ділова англійська мова, англійська 
стенографія, англійська мова в рекламі, англійська в міжнародній торгівлі, англійська в туризмі, 
англійська для секретарів, автоматизація діловодства, мережева англійська мова, англійська 
кінематографія та телебачення, англомовна преса (читання за вибором), слухання англійського радіо. 

Активну педагогічну практику студенти обох напрямків проходять на 4 курсі у другому семестрі 
протягом 8 тижнів.  Написання дипломної роботи здійснюється протягом 10 тижнів у другому 
семестрі 4 курсу на факультеті "Англійська мова " та протягом 8 тижнів – на факультеті  "Китайська 
мова та література".  

Протягом навчання в педагогічних університетах, починаючи з другого курсу, студенти складають 
кваліфікаційні тести на знання англійської мови CET (College English Test) для будь-якої 
спеціальності, а також TEM (Test English Major) – для майбутніх викладачів англійської мови [6]. 

До популярних іноземних мов, що вивчають учні в КНР, належить і російська мова. Майбутні 
викладачі іноземних мов намагаються пройти стажування у вищих навчальних закладах Росії та 
України, які здійснюють підготовку вчителів російської мови. Наприклад, у нашому Луганському 
національному університеті імені Тараса Шевченка проходять стажування від 20 до 30 студентів 
китайських ВНЗ – майбутніх учителів іноземних мов. До нашого університету студенти приїздять, 
навчаючись на випускних курсах у своїх ВНЗ (3 або 4 курси). Після стажування китайці повертаються 
до своїх ВНЗ. Найбільш успішніші китайські студенти продовжують навчатися в магістратурі нашого 
університету "Російської мови та літератури".   

Китайська система стипендій та грантів 
У липні 1986 року Держрада проголосила про нову стипендіальну та позикову систему студентам 
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університетів та коледжів. Нова система була проведена у вибраних закладах протягом 1986-1987 
академічних роках, яка створена для допомоги студентам, які не можуть жити на власні кошти, але 
прекрасно вчаться, слідують законам, не порушують дисципліну. Кандидатами такої фінансової 
підтримки могли бути найкращі студенти; студенти у сферах педагогіки, сільського господарства, 
спорту, підводної навігації, лісопромислу тощо; студенти, які хочуть працювати в бідних, віддалених 
районах в тяжких умовах (наприклад, інженерії та вугільній промисловості). Студенти державних 
ВНЗ мали право проживати в гуртожитках та мати безкоштовне медицинське обслуговування. 
Підручники та харчування були за власні кошти. Ті, хто спеціалізувався в області педагогіки, 
фізкультури, навігації, сільського та лісного господарства отримували стипендію (400 юанів 
щорічно). Цільові стипендії (400-500 юанів на рік) надавалися тим, хто по закінченні збирався 
працювати у віддалених куточках країни. Існували стипендії за старанне навчання.   

Стипендії та безкоштовна освіта надавалася студентам педагогічних коледжів та випускникам, які 
йшли викладати в начальні та середні школи протягом п’ять років. Стипендії нараховувалися 
Китайським Промисловим та Комерційним банком. Після закінчення студентську позику в повному 
обсязі повинний  віддати той заклад, куди йде працювати випускник або гроші повинні повернутися  
частинами протягом п’яти років [4; 8].  

Щодо сучасної системи стипендій, то Китайський уряд встановив державну стипендію для 
китайських студентів та учнів, а також для зарубіжних студентів, які навчаються та ведуть 
дослідження в китайських університетах. Стипендії видаються в таких сферах, як освіта (педагогіка), 
наука, технологія, культура, економіка та торгівля.  

Міністерство Освіти є відповідальним за видачу стипендій та доручає Китайській Раді Стипендій 
(Chinese Scholarships Council) вести справи з цих питань. Іноземні студенти можуть вибрати один з 94 
ВНЗ для своїх досліджень. 

Існують такі види стипендій: 
− для студентів; 
− для магістрів; 
− для докторантів; 
− для вивчаючих китайську мову; 
− для  запрошених студентів та запрошених дорослих  студентів; 
− стипендія "Великої Стіни"; 
− для найкращих студентів; 
− для іноземних учителів-дослідників  китайської мови та культури. 

Стипендія для студентів призначається тим, хто навчається в китайському ВНЗ для отримання 
бакалавра (4 роки). Кандидат повинен бути відмінником вищої школи, скласти ЄДІ (Єдиний 
Державний Іспит), мати рекомендації і бути не старше 25 років.   

Стипендія для магістрів – це для тих, хто навчається для отримання ступеня магістра, термін 
навчання 2-3 роки. Претенденти повинні мати ступінь бакалавра з відмінними балами. Іноземні 
студенти додають листи-рекомендації від двох професорів, повинні бути зарахованими до 
китайського ВНЗ і віком не більше 35 років. 

Для докторантів – для тих, хто навчається в китайських ВНЗ для отримання ступеня доктора 
(навчання 3 роки). Кандидати повинні мати ступень магістра з відмінними балами. Іноземні студенти 
повинні мати листи-рекомендації від двох професорів або доцентів, повинні навчатися в китайських 
ВНЗ та бути віком не більше 40 років. 

Для тих, хто вивчає китайську мову – випускники зі спеціалізацією не китайської мови, без знання 
базового китайського, які хочуть вчити китайську в Китаї (навчання 1-2 роки). Претенденти не більше 
35 років з освітою, яка дорівнюється китайській вищий школі. 

Стипендія для запрошених студентів призначається тим, хто отримує освіту зі своєї спеціалізації в 
Китаї (1-2 роки). Кандидати повинні бути старших курсів або випускники коледжів, віком не більше 
45 років. 

Для запрошених дорослих студентів – ця стипендія призначена тим, хто зарахований для 
подальшої освіти в Китаї з окремих спеціальних предметів, хто має китайського наставника (навчання 
1-2 роки), повинні бути аспірантами, рекомендованими двома професорами або доцентами, віком не 
більше 50 років. 

Стипендія "Велика Стіна" відкрита ЮНЕСКО для запрошених студентів та дорослих студентів з 
такими ж вимогами, термінами та кваліфікаціями. 

Для найкращих студентів – це тих, хто закінчив своє навчання в Китаї, пройшов вступний іспит до 
аспірантури; має добрий характер та академічні заслуги. Термін та вимоги такі, як для магістрів та 
докторантів.  

Короткотермінові програми для іноземних учителів на кошти китайських організацій включають 
чотиритижневі викладання і двотижневі волонтерські викладання в країні. Кандидати повинні бути не 
старше 50 років та закінчити коледж. Вони повинні навчати протягом трьох років. 
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Китайська культурно-дослідницька програма фінансує іноземних стипендіатів для участі в 
короткотермінових візитах у Китаї, які мають китайського наставника. Термін складає п’ять місяців. 
Кандидати повинні мати ступінь доктора, займати посаду доцента, мати монографії та дисертації  про 
китайську мову, культуру та історію, бути не старше 55 років [5]. 

За словами колишнього віце-прем’єра КНР Лі Ланціна (Li Lanqing) держава та університети 
надають змогу всім навчатися. Наприклад, по-перше, вони забезпечують особливими стипендіями 
студентів і з фінансовими труднощами. Щороку виділяється по 100 мільйонів юанів для допомоги 
бідним студентам. За статистикою, з 1994 по 2001 рр. було виділено 1,1 мільярди. З 2002 року вдвічі 
збільшилися витрати на підтримку студентів. 

 По-друге, університети пропонують студентам фінансову підтримку у вигляді роботи. Наприклад, 
бути помічником учителя, помічником дослідника, робочим в університеті тощо.   

По-третє, зменшують платню за навчання для студентів з фізичними вадами, членів національної 
меншості, хворобливих студентів тощо.  

По-четверте, надання позик. У кінці 2002 року кількість позик становила 4,5 мільярди юанів для 
526000 студентів з бідних сімей. Ці позики надавалися чотирма банками: Промисловий та 
Комерційний банк Китаю, Сільськогосподарський банк Китаю, Банк Китаю, Китайський будівельний 
банк (the Industrial and Commercial Bank of China, the Agricultural Bank of China, the Bank of China, the 
China Construction Bank).  

По-п’яте, стипендії та позики можуть надаватися як бізнесменами, так і місцевими органами, спів-
вітчизниками з Гонконгу, Макао, Тайваню, китайськими емігрантами, іноземними громадянами тощо. 

Міністерство освіти створило систему "зелений коридор", за якою студентам з бідних сімей 
надаються фінансові підтримки у вигляді грантів, стипендій, позик, зменшення платні за навчання [9]. 

Таким чином, система педагогічної освіти в Китаї модернізується, хоча є оригінальною. Швидкий 
розвиток різних інформаційних технологій змінив і систему підготовки вчителів. Завдяки 
комп’ютеризації освіти прискорився процес отримання знань. До складу навчальних програм увійшли 
різноманітні предмети, наприклад, комп’ютерна програма Visual Foxpro. Нові завдання вищої 
педагогічної освіти диверсифікують систему освіти, сприяють її розвитку. Вивчення закордонного 
досвіду розширює набір засобів підготовки фахівців. Система стипендій та грантів створює 
можливості міжнародного обміну досвідом. Глибоке вивчення іноземної мови сприяє вивченню і 
рідної. Як кажуть у народі, "Скільки мов ти знаєш, стільки раз ти і людина".  

Перспективними напрямками подальших досліджень ми вважаємо продовження аналізу 
навчальних планів і програм підготовки вчителів інших педагогічних спеціальностей у ВНЗ Китаю. 
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Шацкая О. П. Особенности подготовки учителей родного и иностранного языков в Китае. 

Статья посвящена изучению опыта КНР по подготовке будущих учителей родного и иностранного 
языков. Представлен краткий обзор современной системы образования в педагогических 

учреждениях Китая. Осуществлён анализ положения профессиональной подготовки учителей-
филологов на современном этапе и  обозначены перспективы развития. Приведены выписки из закона 

о правах и обязанностях учителей Китая. Показана система стипендий и грантов. 

Shatskaya O. P. The Peculiarities of the Preparation of Chinese and Foreign Languages Teachers in China. 

The article is dedicated to the study of Chinese experience in preparation of mother tongue and foreign 
languages teachers. A short overview is made on the system of education in teacher training colleges of 

China. There is   an analysis of the condition of philology teachers’ professional preparation at present and 
perspectives for the future development. There are extracts from the law about rights and responsibilities of 

teachers in China. The system of scholarship and grants was shown in the article. 
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ІНТЕГРАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті обґрунтовуються теоретико-методологічні засади перекладацької діяльності з позицій 
новітніх тенденцій у мовознавстві, що отримали назву інтегративної теорії, яка є когнітивною за 

суттю й діяльнісною за стилем мислення та яка тлумачить мову як активне середовище 
формування розумових об’єктів, а не пасивний засіб відбиття реальності. 

Діяльнісний стиль мислення сформувався в останній третині минулого століття як альтернатива 
репрезентативному, згідно з яким суть пізнання полягає у дзеркальному відображенні об’єктивної 
реальності пасивним абстрактним суб’єктом, а мова тлумачиться як засіб репрезентації готового 
знання. З позицій діяльнісного стилю мислення процес пізнання здійснюється активним, пристрасним 
суб’єктом, свідомість якого спрямована не безпосередньо на фрагмент об’єктивної реальності, а на 
себе самого в ситуації спостереження за ним, а мова мислиться як активне середовище формування 
розумових об’єктів [1; 2].  

Представники інтегративної теорії розуміють мовний знак як матеріальну сутність, що є апріорно 
даною організму (свідомості індивіда) через органи чуття. Єдиною відмінністю мовного знака від 
іншої матеріальної сутності є те, що джерелом знака є інший організм (свідомість іншого індивіда); й 
відтак взаємодія зі знаком є фактично взаємодією з джерелом знака, тобто іншим організмом 
(свідомістю). Відносини між взаємодіючими організмами мають орієнтуючий характер, оскільки в 
кінцевому підсумку вони спрямовані на збереження екологічної (каузально взаємообумовленої) 
системи "організм – світ" [3: 152-154]. 

Метою статті є обґрунтування теоретико-методологічних засад перекладацької діяльності з 
позицій новітніх тенденцій у мовознавстві, що отримали назву інтегративної теорії мови [3; 4; 5; 6]. 

Актуальність теми визначена тим, що новітні мовознавчі теорії, які є когнітивними за суттю й 
діяльнісними за стилем мислення, надають методологічні й методичні інструменти для розкриття 
природи перекладацької діяльності на підґрунті антропоцентризму як пріоритетного дослідницького 
принципу сучасного мовознавства. 
Значення мовного знака (вірніше, мовної форми) трактується як інтерсуб’єктна сутність, що 

виникає лише у процесі взаємодії індивіда з іншим індивідом; воно має діяльнісну природу, 
обумовлену особливостями існування й адаптивної діяльності індивіда як соціальної істоти. У 
кожний момент свого існування мовний знак знаходиться у просторово-часовому зв’язку з цілою 
низкою інших матеріальних сутностей, що створюють його буттєвий контекст (середовище); зміна 
цього контексту веде до зміни набору і характеру зв’язків, у які вступає знак. Відповідно, значення 
мовного знаку постає як динамічний набір асоціацій, що репрезентує "досвід знака" (індивідуальний 
або суспільний) [3: 147].  

Необхідною умовою оволодіння загальним, конвенціональним значенням є інтерсуб’єктність, 
тобто здатність поділяти ментальні й емоційні стани: ‘Х означає для тебе те ж саме, що він означає 
для мене’. Таке конвенціональне значення спочатку є міметичним, а в кінцевому підсумку 
символічним, тобто мовою. Коли системи конвенціонального значення "стають частиною 
внутрішнього світу індивіда, семіотичне посередництво, що виникає в результаті, "стає між" 
організмом і безпосереднім світом. Відтак, світ стає значною мірою "опосередкованим" для цього 
індивіда, а його свідомість – більш (само)рефлексивною і потенційно вільною від біологічної 
цінності" [5: 353].  

Інтегративне трактування мовного знака є несумісним з поглядом на комунікацію як трансляцію 
смислів (ментальних репрезентацій), властиву традиційній кодовій моделі, що спирається на 
репрезентативний стиль мислення. Інтегративна теорія мови заґрунтована на інтеракційній моделі 
комунікації як демонстрації смислів, які повинні бути інтерпретовані адресатом. Ця модель виключає 
дзеркальну модель процедур отримання смислів. Адресат може вивести смисли, відмінні від 
задуманих адресантом. При цьому, важливу роль відіграє активність адресата [7: 42-48]. 

Перша принципова відмінність інтеракційної моделі від традиційної стосується трактування 
інформації. Традиційна модель спирається на позитивістське уявлення про інформацію як когнітивне 
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заміщення (репрезентацію) у свідомості індивіда об’єктивної дійсності. Комунікації тут приділено 
роль обмінного процесу між тими, хто переробляє інформацію – індивідами, соціальними групами, 
соціумами, культурами.  

Інтеракційна модель комунікації виходить з розуміння інформації як невід’ємної частини 
комунікації. Комунікацію розглядають не як механічний процес обміну смислами, а як інтерактивний 
процес вироблення цих смислів, колективну смислотворчу діяльність.  

Друга принципова відмінність інтеракційної моделі полягає в тому, що комунікацію трактовано 
не як "взаємодію активного суб’єкта-адресанта з пасивним об’єктом-адресатом, а як взаємодію 
активних суб’єктів, тобто на ґрунті міжсуб’єктних, а не суб’єктно-об’єктних відношень. Кожен 
учасник комунікації усвідомлює й конституює її як суб’єкт. Якщо в традиційній механістичній 
онтології, на якій ґрунтується традиційна кодова модель, мовленнєву діяльність розглядають як 
самостійний вид діяльності, який обслуговує предметну діяльність і втілений у формулу "суб'єкт – 
мова – об'єкт впливу", то в інтеракційній моделі сутністю цієї діяльності є не однобічний вплив 
суб'єкта на об'єкт, який пасивно сприймає, а складна інтерактивна взаємодія суб'єктів й метою такої 
взаємодії є вироблення смислів, тобто смисли не передаються, а створюються в комунікації. 

Відтак, у межах інтегративного підходу комунікацію розуміють як зусилля по встановленню 
загальних орієнтирів у тій чи іншій ситуації взаємодії (консесуальній царині). З огляду на 
інтеракційну модель комунікації, успішність перекладацької комунікативної діяльності залежить не 
тільки й не стільки від знання мовного коду, а від того, наскільки співпадають інформаційні бази її 
учасників.  
Інформаційну базу також називають когнітивною базою, пресупозиційним фондом, спільним 

знанням, можливим світом, картиною світу, образом світу тощо. Усі ці поняття мають свою 
специфіку, але всіх їх об’єднує ідея про те, що мовленнєва взаємодія особистостей є можливою лише 
на підґрунті спільного фонду знань. Під інформаційною базою учасників перекладацької діяльності 
маються на увазі усі види знань, що зберігаються в пам’яті індивіда (як знання про світ, так і про мову 
й мовлення), а також систему норм і оцінок певного лінгвокультурного соціуму, що накладається на 
ці знання, та пов’язані з ними емоційні переживання і враження. Зрозуміло, що структура і зміст 
інформаційної бази індивіда визначається його/її належністю до певної лінгвокультури, соціуму, 
соціально-статусної, професійної, освітньої, конфесійної, територіальної, гендерної, сімейної групи 
тощо. Інформаційна база є динамічною, постійно змінюється під впливом нового досвіду, який можна 
отримати в тому числі й з перекладацьких текстів.  

Мінімальними оперативними одиницями інформаційної бази є концепти. В інтегративному 
смислі концепт тлумачиться як специфічний стан нейтронної активності певної ділянки нервової 
системи індивіда, наділений значущістю, тобто здатністю забезпечувати орієнтуючу взаємодію з 
іншим індивідом. В інтегративній теорії концепт фактично ототожнюється із смислом, що постає як 
"сукупний результат одноразової актуалізації такої структури свідомості, як значення, в конкретних 
часових і ситуативних умовах для конкретного організму, що приводить до такої зміни поведінки 
орієнтованого організму, яка певною мірою очікувалася орієнтуючим організмом в момент вживання 
певного мовного знака" [8: 243]. 

Концепт як одиниця індивідуальної свідомості є, з одного боку, результатом індивідуальної 
взаємодії з предметним світом, тобто має феноменологічну природу і створює феноменологічне 
знання (рівень аналізу), а з другого, – результатом осмислення цього феноменологічного знання 
структуральним знанням, що існує незалежно від сфер безпосереднього досвіду конкретного 
індивіда й є узагальнюючим підсумком досвіду поколінь; належить не індивіду, а мовному колективу 
в цілому [9: 19-26].  

Відтак, концепт поєднує в собі індивідуальне й колективне соціокультурне, оскільки 
індивідуальне знання є віддзеркаленням колективного знання, переломленого через особистий досвід 
і особисте емоційно-оцінне переживання. Це колективне знання, об’єктивоване в матеріальних 
продуктах діяльності соціальних інститутів (культури, мистецтва, літератури, закону, ЗМІ тощо), 
"привласнюється" індивідом у процесі соціалізації. "Привласнення" є умовним терміном, що 
передбачає інтерпретацію й отримання свого власного індивідуального досвіду, оскільки, з точки 
зору інтегративного підходу, немає "об’єктивно існуючих" концептів, як і "готового знання", яким 
можна було б обмінюватися. У феноменологічній парадигмі межі концептів визначені межами світу 
індивіда: те, що людина сприймає, залежить і від навколишнього світу, і від того, що еволюція 
"вмонтувала" в її нервову систему і того, що вона знає в результаті досвіду. "Смисл усіх 
висловлювань, що продукуються та сприймаються, формується в кожному комунікативному акті 
кожним комунікантом самостійно. Відтак, отримання слухачем форми має місце, а "отримання" 
смислу – ні. У будь-якій ситуації смисл продукується комунікантами" [10: 167].  

Граничним іпостасями концепту є поняття, що репрезентує інституціональне, усуспільнене 
знання і уявлення, що репрезентує індивідуальне знання [11: 166-178].  
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Прототиповими мовними відповідниками концептів є слова. З позицій інтегративної теорії мови 
вербалізовані концепти фактично ототожнюються зі значенням слів, які їх репрезентують у мові і 
мовленні. При цьому значення тлумачиться не як інгерентна властивість слова, а як властивість, 
якою слово наділяється в акті комунікації. Значення не існує в готовому вигляді, а формується в 
кожному акті комунікації кожним комунікантом самостійно; отримання форми слова має місце, 
але отримання смислу – ні.  

Значення слова розуміється як набір усіх можливих асоціацій, що виникають у пам’яті індивіда, 
коли він/вона бачить чи чує певне слово. Джерелом цих асоціацій є, з одного боку, зовнішній 
контекст, як лінгвальний, тобто власне текст, так і позалінгвальний (ситуативний), тобто всі зовнішні 
параметри ситуації комунікації; а з іншого боку, – внутрішній контекст, який відсилає до 
попереднього досвіду індивіда: мовного, і позамовного, усвідомлюваного і неусвідомлюваного, 
когнітивного, перцептивного, емоційно-оцінного. Під мовним досвідом маються на увазі знання про 
семантичну сполучуваність цього слова і знання про граматичні конструкції, в яких може бути 
задіяне певне слово (тобто, при інтегративному тлумаченні значення слова знімається проблема, що є 
первинним у перекладі: лексика чи граматика). 

У пам’яті індивіда концепти-значення існують у вигляді системи багатоярусних інформаційних 
полів, які пересікаються між собою як складні ієрархії, до яких відсилають ті чи інші ознаки слова і 
які у сукупності й утворюють інформаційну базу індивіда або цілісний індивідуальний образ світу 
[12: 428]. Актуалізоване слово висвічує в цілісному образі світу релевантні для конкретного випадку 
асоціації. Ці асоціації можуть бути абсолютно різними у представників різних лінгвокультур й різних 
соціальних/територіальних/гендерних груп.  

У такому тлумаченні слово постає як основний мовний об’єкт, на якому повинні зосереджуватися 
усі зусилля перекладача. Перед перекладачем постає складне завдання прогнозувати якомога повніше 
усі можливі асоціативні зв’язки, пов’язані з певним словом у адресанта, й відбити їх у перекладі, 
створивши умови для їх інтерпретації адресатом.  

Двома типами слів, що репрезентують граничні випадки існування концепту є слова-символи, 
асоційовані з соціокультурно маркованим індивідуальним уявленням про об’єкт, і слова-терміни 
асоційовані з поняттям про об’єкт.  

Найбільшу складність для перекладу становлять слова-смволи, які несуть на собі додаткове 
смислове навантаження. Для адекватного перекладу символу необхідно, по-перше, встановити 
метафорично-метонімічні асоціації, що визначають семасіологічну глибину символу як на рівні 
лінгвокультури, так і на індивідуально-авторському рівні, й, по-друге, прогнозувати готовність 
адресата до сприйняття символу.  

Протилежним граничним випадком є слова-терміни, які є основним об’єктом перекладача в 
галузевому перекладі. Слово-термін актуалізує значно менше коло асоціацій, оскільки зміст терміну 
визначається в межах певної науки наближено до логічного поняття, яке репрезентує усуспільнене, 
конвенціональне, інституціалізоване знання, що не допускає індивідуальних інтерпретацій і, як 
правило, має однозначний відповідник.  

Таким чином, інтегративна теорія мови, що будує свої постулати на доробках дискурс-аналізу, 
когнітивної лінгвістики, психолінгвістики, складає теоретико-методологічне підґрунтя інтеракційного 
тлумачення природи перекладацької діяльності й водночас слугує підвищенню її ефективності. З 
іншого боку, акцентуючи надзвичайну складність процесу перекладу, вона підвищує цінність 
перекладацької професії. 

Перспективи дослідження вбачаємо в застосуванні зроблених висновків у практиці 
перекладознавства. 
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Мартынюк А. П. Интегративные основания переводческой деятельности. 

В статье предлагаются теоретико-методологические основания переводческой деятельности с 
позиций новейших тенденций в языкознании, которые получили название интегративной теории 
языка, которая является когнитивной по сути и деятельностной по стилю мышления и которая 

определяет язык как активную среду формирования ментальных объектов, а не пассивное средство 
отражения реальности. 

Martynyuk A. P. Integrative Вasis of Translation. 

The article prоvides theoretical methodological grounds of translation on the basis of the latest tendencies in 
Linguistics called integrative language theory which is cognitive in its essence and active in its style of 
thinking and which treats language as an active medium of constructing mental objects, rejecting its 

interpretation as an instrument of passive reflection of reality. 
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ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ПРЕДИКАТИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДІЇ 
В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ VII–XVII СТ. 

У статті висвітлено питання вивчення функціонально-семантичної категорії інструментальності, 
інструментальних категоріальних ситуацій  висловлення та доведено визначальну роль предикатів 

цілеспрямованої дії при формуванні різних видів  інструментальних відносин, досліджено 
становлення і розвиток окремих семантичних типів предикатів дії в англійських писемних пам’ятках 

VII–XVII ст. 

Цілеспрямована діяльність людини з моменту створення перших примітивних знарядь праці та 
зброї пов’язана із закріпленням у її свідомості виявлених та успішно використаних властивостей 
предметів, явищ природи та процесів, тобто інструментів впливу суб’єкта на об’єкт. Саме вони 
створюють ситуацію дійсності, в якій виникають інструментальні відносини. Висловлення, що 
описують ці ситуації, містять обов’язковий компонент – засоби вираження категорії 
інструментальності. 

Категорія інструментальності (Інструмент) як одна з мовних універсалій постійно перебуває у 
фокусі уваги лінгвістів. В останніх розробках представників школи О. В. Бондарка на матеріалі 
сучасних російської та німецької мов було досліджено засоби її вираження з позиції функціонально-
семантичного підходу [1; 2; 3]. Проте невирішеною залишається низка питань пов’язаних із 
вивченням функціонально-семантичної категорії інструментальності (ФСКі) в історичній площині, 
зокрема в англістиці. Одним із важливих завдань є дослідження інструментальних ситуацій у 
висловленнях в англійській мові VII-XVII ст. Аналіз різновидів інструментальних ситуацій з метою 
встановлення фактів, які впливають на визначення того чи іншого типу інструментальних відносин, 
становить актуальність нашого дослідження. 

За О. В. Бондарком, загальна семантична ситуація висловлення складається із комплексу 
категоріальних ситуацій. Категоріальну ситуацію визначають як "типову змістову структуру, що 
відображає у висловленні один із аспектів загальної сигніфікативної ситуації" [4: 105]. Вона 
репрезентує певну функціонально-семантичну категорію з опорою на елементи різних мовних рівнів, 
що взаємодіють у висловленні. Категоріальні ситуації обов’язково містять у своїй структурі 
предикацію. У висловленнях їх кількість та склад варіюються; окрім того, одна або декілька з них 
можуть бути домінуючими, а інші складають фон висловлення. Домінуюча категоріальна ситуація – 
найбільш суттєвий та актуальний семантичний компонент, який формує зміст висловлення. Фонові 
ситуації можуть бути обов’язковою умовою реалізації домінуючої, однак їх роль другорядна. 

Однією із категоріальних є інструментальна ситуація, в якій суб’єкт за допомогою будь-чого 
(реально або подумки) виконує певну дію. Інструментальна ситуація (ІС) передбачає обов’язкову 
наявність у висловленні експліцитно чи імпліцитно вираженої категорії інструментальності. Тобто, ІС 
описує не тільки дію суб’єкта, а й те, за допомогою чого він її виконує [5: 180-185]. Оскільки зміст 
такої ситуації полягає в тому, що певний суб’єкт опосередковано впливає на об’єкт, мінімальна 
семантична структура ІС повинна складатися із суб’єкта (Агенса), дії (предиката), об’єкта (Пацієнса) 
та Інструмента [6: 15]: 

(1) ср.-англ. He sperred þe sted with þe spurez (Sir Gawain, P II, 670) –"Він пришпорив коня 
острогами". 

Інструментальна ситуація "закодована" предикатом і є пропозицією, семантичним центром якої 
виступає предикат з його аргументами [7: 125]. Відбір аргументів здійснюється на основі сумісності 
або несумісності семантичних ознак контекстних партнерів, які, у свою чергу, мотивовані 
екстралінгвістично [8: 170-179]. У семантичних класифікаціях предикатів зазвичай вирізняють такі їх 
класи: дія, процес, подія, володіння, екзистенція, стан, характеристика, ідентифікація, локація [9; 10: 
179-191; 11: 134-165].  

Предикати дії, на відміну від інших класів предикатів, асоціюються із застосуванням суб’єктом 
певного виду Інструмента. Варто зазначити, що предикати в ІС входять до складу лексико-
граматичної групи предикатів цілеспрямованої дії і визначають не тільки семантичні ролі учасників 
ситуації, але й лексико-семантичні характеристики слів, що заповнюють аргументні позиції, зокрема 
інструментальну. З-поміж предикатів цілеспрямованої дії розрізняють предикати перетворення, 
пізнання, оцінки та спілкування [3: 104-115]. Отже, відповідно до семантичних типів предиката та 
лексико-семантичних характеристик самого Інструмента, він може бути представлений в 
інструментальній ситуації одним із варіантів: Інструмент перетворення, пізнання, оцінювання або 
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спілкування. Цей розподіл відповідає видам цілеспрямованої діяльності в суб’єктно-об’єктних 
відносинах. 

Серед предикатів цілеспрямованої дії, виявлених нами в англійських писемних пам’ятках VII–
XVII ст. досить поширеними є предикати перетворення. Майже однакова частотність їх вживання у 
творах давньо-, середньо- та ранньоновоанглійського періодів свідчить про пріоритетний напрям 
діяльності, результатом якої є створення, знищення або зміна стану, якостей та властивостей об’єктів 
живої чи неживої природи. У залежності від об’єкта впливу розрізняють предикати фізичного 
(нежива природа, істота), соціального (суспільство, людина) та психічного (індивід) впливу [5: 168-
172].  

Фізичний вплив суб’єкта може бути спрямований на предмети неживої природи, результатом чого 
є їх спорудження (ср.-англ. to belt "будувати"), механічна обробка (двн.-англ. seowian "кувати"), 
знищення (двн.-англ. forbærnan "спалити"), переміщення (р.-н.-англ. to ride "їхати верхи") тощо. Здійснюючи 
фізичний вплив на істоту, суб’єкт має на меті покарання (двн.-англ. oferdrifan "карати"), лікування (ср.-англ. 
to heal "лікувати"), обслуговування (ср.-англ. witen "захищати"), позбавлення життя  р.-н.-англ. to kill 
"вбити"). В ІС предикати фізичного впливу виявлені нами в пам’ятках писемності усіх трьох періодів. 
Напр.: двн.-англ. bescufan "наносити удар", ge-gerwan "споряджати", cweccan "трясти", wirdan 
"поранити", sceþþan "згубити", gehreodan "прикрашати", bestyman "зволожувати", cwoman "приходити", 
swebban "вбивати", feohtan "боротися", ofscoten beon "бути вбитим", oþ-fleon "рятуватися втечею", ridan 
"їхати верхи", cwilman "катувати", swingan "карати"; ср.-англ. filen "наповнювати", conqueren 
"завойовувати", coueren "накривати", smyten "вдаряти", girden "підперезувати", pinen "викликати 
страждання", harmen "заподіяти шкоду", spillen "руйнувати", slean "вбивати"; р.-н.-англ. to cannopy, to 
play, to go, to come, to unclasp, to weave, to strike, to hale, to strengthen, to seal, to shield, to brand, to beat, to 
mar, to shoe, to repair, to nurse, to fasten тощо.  

Семантика предикатів соціального та фізичного впливу досить близька, і лише аналіз 
категоріальної ситуації дає можливість встановити їх відмінності. До соціальних дій слід віднести 
такі, що пов’язані з конкретним актом поведінки, який відбиває відношення суб’єкта до об’єкта. 
Предикати соціального впливу становлять "головний семантичний інвентар" культури народу і 
суспільства в цілому та характеризують духовні процеси, що відбуваються в ньому [12: 35]. На 
погляд Н. Д. Арутюнової, їх можна поділити на дві групи – особистісно-орієнтовані та зорієнтовані на 
певні події [13: 126]. До першої належать дієслова, що позначають призначення, зміну соціального 
статусу особи (2), санкції проти неї (3), акти купівлі-продажу (4) та ін. Напр.: 

(2) ср.-англ. And with thi chartre make free (Havelok, 677) – "І за допомогою своєї хартії зроби 
вільним". 

(3) двн.-англ. þæt he þa æfteran syfan gear eall þæt folc gescylde wið þone miclan hungor (Oros., I, IV, 
35) – "таким чином, що наступних сім років він утримував людей постійним голодом". 

(4) ср.-англ. þat he had wit his siluer boght (Cursor Mundi, 7920) – "що він сріблом купив". 
Іншу групу складають дієслова, що репрезентують певний вид діяльності соціальної 

спрямованості (5)-(6). Напр.: 
(5) двн.-англ. Ac þōnne hie hwele folc buton gefeohte on heora geweald genieddon (Oros., ІІ, ІІІ, 71) – 

"Але якщо вони без битви покорили населення". 
(6) двн.-англ. þenden wordum weold wine Scyldinga; | leof landfruma (Beo., 30-31) – "Поки словами 

правив друг скільдингів, улюблений принц". 
Предикати психічного впливу пов’язані із психічною діяльністю людини. Остання забезпечує 

зв’язок з навколишнім світом, регулює і контролює взаємовідносини між людиною і середовищем та 
є рушійною силою її розвитку. Особливістю такої діяльності є свідоме перетворення світу, в 
результаті якого суб’єкт здійснює емоційний (7) або інтелектуальний (8) вплив на об’єкт. Напр.: 

(7) р.-н.-англ. Surprise her with discourse of my dear faith (Shakesp., Twelfth Night 1.4, 25). 
(8) двн.-англ. Buton þæt an þæt se þe gesælig bið mæg hine sylfne be þære bysene beran (Bl. Hom. VIII, 

101) – "Врятується тільки той, хто щасливий і може навчити себе цим прикладом". 
Предикати емоційного впливу позначають як позитивний (р.-н.-англ. to comfort, to surprise, to 

satisfy), так і негативний (двн.-англ. egsan "лякати", bismeran "принижувати"; ср.-англ. uggi "лякати", 
threten "погрожувати", wrath ben "бути в гніві") зміст. Аналіз матеріалу показав, що предикати 
негативного емоційного впливу переважають у текстах усіх трьох періодів.  

Окрім емоційного, об’єкт може підлягати інтелектуальному впливу з боку суб’єкта. Серед 
предикатів інтелектуального впливу розрізняють передачу інформації (двн.-англ. gelæran "давати 
пораду", ср.-англ. leire, techen "учити") та її обробку (ср.-англ. calculen "встановлювати шляхом 
обчислення"; scanen "аналізувати"; р.-н.-англ. to solve, to analyze). На останню вказують предикати, 
що репрезентують мислення людини.  

Предикати пізнання експлікують процес відтворення дійсності у свідомості суб’єкта, результатом 
чого є поповнення його знань про об’єкт. У структурі пізнавальної діяльності традиційно розрізняють 
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чуттєве та раціональне пізнання [14: 432]. Чуттєве пізнання реалізується в таких формах як: відчуття, 
сприйняття та уявлення. Напр.: двн.-англ. hyran "чути", hlystan "слухати", locian "дивитися, 
спостерігати", geseon "бачити"; ср.-англ. loke, behalde "дивитися", seon "бачити", here "чути"; р.-н.-
англ. to see, to feel, to hear, to smell, to look. Чуттєве пізнання є примітивною формою відображення 
дійсності. По-справжньому людське знання – це абстрактно-логічне знання у формі понять, суджень і 
умовиводів. Воно досягається діяльністю розуму і мислення, а вид пізнання, що асоціюється з ним, 
називають раціональним. Зрозуміло, що предикати раціонального пізнання позначають процеси, 
пов’язані з отриманням знань людиною. Напр.: двн.-англ. leornian "пізнавати", ge-eacnian "зрозуміти"; 
ср.-англ. ken, knaw "знати", understand "розуміти"; р.-н.-англ. to confirm, to prove, to feed one’s knowledge. 

Предикати оцінки характеризують суб’єктивне вираження цінності об’єкта або відношення 
суб’єкта до реальної дійсності (позитивне чи негативне) як наслідок співвіднесення певного поняття 
зі своїм або установленим сприйняттям норми [10: 289]. Розрізняють предикати емоційної (двн.-англ. 
gebismerian "висміювати"; lufian "любити"; herian "шанувати"; weorþian "боготворити"; ср.-англ. to 
honour "шанувати", hehen up "возвеличувати"; р.-н.-англ. to love, to praise) та раціональної оцінки (двн.-
англ. folce mid gifan gecweman "людей дарами нагороджувати"). Слід підкреслити, що семантика 
предикатів оцінки у переважній більшості ІС є близькою до семантики предикатів пізнання, вияву 
емоцій та комунікації (9), оскільки Спосіб дії є одночасно Інструментом оцінки, пізнання і 
спілкування людей. Напр.:  

(9) двн.-англ. Swa we sceolan hine mid wordum weorþian (Bl. Hom. III, 31) – "Так ми повинні 
шанувати його словами".  

Зауважимо, що основою оцінки у суспільстві є усвідомлення соціального значення вчинків, 
кваліфікуючи які, можна регулювати поведінку людей [14: 408]. 

Спілкування – взаємодія двох або більше людей, полягає в обміні між ними інформацією 
пізнавального або афективно-оцінного характеру [14]. Результатом спілкування є відносини суб’єкта 
з іншою людиною. Спілкування  відбувається за допомогою різних актів взаємодії, серед яких 
виокремлюють комунікативні та інтерактивні. У процесі комунікації суб’єкт здійснює обмін ідеями, 
настановами, інтересами, почуттями та ін. Розрізняють вербальну та невербальну комунікацію [15]. 
Предикати вербальної комунікації позначають вид діяльності, який реалізують мовленнєвим 
способом. Напр.: двн.-англ. bædan "молитися", frægan "говорити", sagen "казати", gefæstnan 
"підтверджувати"; ср.-англ. speken "говорити", informen "інформувати", to call "звати", to tell 
"говорити", cursen "проклинати", ansueren "відповідати", suuaren "клястися", greten "вітати", cri 
"кричати", repreuen "дорікати"; р.-н.-англ. to blab, to speak, to answer, to state, to utter, to swear, to 
threaten. 

Засобами невербальної комунікації виступають міміка, жести, погляд та ін. Серед предикатів 
невербальної комунікації виокремлюють групу предикатів власне невербального спілкування, 
пов’язаного з рухами тіла суб’єкта дії та спрямованого на слухове, візуальне або тактильне 
сприйняття адресатом. Напр.: 

(10) ср.-англ. And þat ho bede to þe burne, and blyþely bisogt (Gawain, P III, 1834) – "І це вона 
поклала на нього та благала посмішкою". 

Інтерактивне спілкування пов’язане із взаємодією людей та організацією їх сумісної діяльності. У 
колі предикатів інтеракції вирізняють такі, що позначають кооперацію (ср.-англ. helpen, р.-н.-англ. to 
help "допомагати") та конкуренцію (двн.-англ. beswican "зрадити"). 

Слід зазначити, що сфера спілкування є надзвичайно широкою і охоплює різноманітні контакти 
людей, породжені потребами їх суспільної діяльності. Спілкування є важливою умовою прояву і 
розвитку особистості в її індивідуальній своєрідності. 

Формування інструментальних відносин у висловленні відбувається за певних умов: з одного 
боку, вони визначаються предикатами цілеспрямованої дії, з іншого – наявністю в ІС мовних 
реалізацій ФСКі з конкретними лексико-семантичними характеристиками сполучуваних слів. 
Відповідно до різновиду цілеспрямованої діяльності та типу предиката, релевантним для нашого 
матеріалу є виокремлювати Інструмент перетворення, пізнання, оцінки та спілкування.  
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Матеріал надійшов до редакції 04.05. 2009 р.   

Андрушенко Е. Ю. Инструментальные отношения и предикаты целенаправленного действия в 
английском языке VII-XVII вв.  

В статье освещены вопросы изучения функционально-семантической категории 
инструментальности, инструментальных категориальных ситуаций высказывания и доказано 
определяющую роль предикатов целенаправленного действия при формировании разных видов 
инструментальных отношений, исследовано становление и развитие отдельных семантических 

типов предикатов действия в английских памятниках письменности VII–XVII вв. 

Andrushenko O. Yu. Instrumental Relations and Task-Oriented Predicates in the English Language of 
VII-XVII Century. 

The article deals with investigation of Instrument functional-semantic category and instrumental categorial 
situations in proposition. It proves a decisive role of task-oriented predicates in forming different types of 

instrumental relations, and also highlights formation and evolution of some action  predicate types in 
English written records of VII-XVII century. 
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ВІРШІ № 49 ТА 303 Е. ДІКІНСОН У ПЕРЕКЛАДІ Н. ТУЧИНСЬКОЇ 

У статті проводиться аналіз двох творів Е. Дікінсон у перекладі Н. Тучинської на рівні форми, 
змісту, стилю, символіки. Робиться висновок щодо використаних стратегій (перекодування + 

перестворення) і рівня діалогу з оригіналом (міжособистісний + міжкультурний). Симетричність 
форми і змісту та стилістика вірша № 49 зберігається у перекладі. Алюзія та ряд ідей автора 

зникають при перекладі вірша № 303. 

Творчість американської поетеси XIX століття Емілі Дікінсон в перекладах Н. Тучинської 
становить об'єкт дослідження даної статті. Предмет дослідження – перекладацькі стратегії за 
класифікацією автора статті, використані при роботі з оригінальним текстом. Матеріалом для 
дослідження послужили вірші № 49 і 303 в оригіналі та перекладі Н. Тучинської. Актуальність 
дослідження підтверджується не зникаючим інтересом науковців як до проблем поетичного 
перекладу, так і до творчості Е. Дікінсон. Новизна роботи полягає у використанні авторської 
класифікації перекладацьких стратегій. Перспективою може стати дослідження передачі образів 
Емілі Дікінсон різними перекладачами. Мета доробку – порівняти тексти оригіналу та перекладу 
творів Е. Дікінсон у композиційному й стилістичному аспектах. 

Перейдемо безпосередньо до аналізу оригіналів і перекладів. 
49 
I never lost as much but twice,  Втрачала я лиш двічі — 
And that was in the sod.  В землі усе незриме. 
Twice have I stood a beggar  Примусив жебрать відчай 
Before the door of God!  У Бога під дверима. 
 
Angels — twice descending  Спускався двічі янгол 
Reimbursed my store —  І повертав мій крам. 
Burglar! Banker — Father!  Крадій! Банкіре, Отче! 
I am poor once more! [1] Я бідна й знову там! [2] 

 
1. Форма оригіналу. Римування abcb, рима чоловіча, точна. У першій строфі наголос наприкінці 

рядків 1, 2, 4 падає на останній склад, у третьому рядку – на передостанній; у другій строфі наголос 
наприкінці рядків 1, 3 падає на передостанній склад, у рядках 2, 4 – на останній. У вірші використано 
декілька метрів: у першій строфі це ямб (чотиристопний у першому рядку і тристопний у рядках 2, 3, 
4), а другій – тристопний хорей (рядки 1, 3) і комбінація з однієї стопи анапеста і однієї стопи ямба 
(рядки 2, 4). 

2. Зміст. Вірш цікавий перш за все своєю симетричністю та багатошаровістю, приголомшливим 
поєднанням змісту та форми, їх вражаючою єдністю. Так, мова в ньому йде про дві утрати ліричної 
героїні, про два звертання до Бога – текст складається з двох строф, у яких римуються парні рядки, 
тобто він має дві рими. Перша строфа має звичайну пунктуацію, що загалом не характерно для 
Е. Дікінсон, у той час як друга написана цілковито в дусі поетеси, тобто має велику кількість тире: 
"Также нуждается во внимании специфическая пунктуация, присущая автору, точнее – ее отсутствие, 
ведь поэтесса вместо разделительных знаков проставляет тире, а нередко вставляет его даже туда, где 
никаких разделительных знаков не должно быть" [3]. Стилістика твору також цілком витримана у 
звичайному для поета поєднанні лексем і виразів із різних шарів лексики: так, у другому рядку 
зустрічаємо вираз in the sod. Слово "sod" має декілька значень, з яких нас цікавлять два: 1) "земля" 
(підвищений стиль; "under the sod" – у могилі) і 2) "щось складне або неприємне" (знижений стиль). 
Таким чином, цей рядок можна трактувати у двох напрямках:  1) лірична героїня зверталася до Бога, 
коли була на межі смерті; 2) в неї двічі були важкі часи. Взагалі, можна вважати, що обидва варіанти 
вірні, оскільки, за свідченням близьких, Е. Дікінсон двічі закохувалася, і обидва рази нещасливо, що 
важко переживала [4]. У другій строфі з’являється фраза із економічної сфери вжитку, а саме: 
Reimbursed my store (тобто, якщо буквально, "знову поповнив товари на складі" або "відшкодував 
збитки за товари"), яка пояснює, чому Бога поет називає "банкіром". До речі, логічно також було 
назвати його Burglar ("зломщик"): якщо "товари", що їх було вкрадено, знаходилися на складі, то 
інакше крадія англійською і не назвеш. Останній рядок I am poor once more! знаходиться у тому є 
логічному ланцюгу, продовжуючи метафору пограбування, яка, таким чином, розгорнулася на цілу 
строфу. 
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Розглянемо переклад, що був виконаний Н. Тучинською. 
1. Форма перекладу. Римування: у першій строфі abab, у другій abcb; рима: у першій строфі 

жіноча, не точна, у другій – чоловіча, точна. У всій першій строфі наголос наприкінці рядків падає на 
передостанній склад; у другій строфі наголос наприкінці рядків 1, 3 падає на передостанній склад, у 
рядках 2, 4 – на останній. У вірші використано тристопний ямб із пірихіями. Особлива пунктуація 
поетеси не відтворена. Як бачимо, у формі твору відбулися значні зміни, хоча деякі з них (а саме, у 
типі римування) відповідають симетричності першотвору та грі авторки оригіналу з числом "два". 

2. Зміст. Симетричність форми та змісту, яку ми виявили в первинному творі, в цілому збережена: 
у цільовому тексті також йде мова про дві втрати ліричної героїні, двічі до неї приходить допомога 
від Бога (хоча й у вигляді одного янгола, а не кількох, як в оригіналі). Утім, різниця між двома 
строфами не така вражаюча, як у Е. Дікінсон. Цікава трактовка другого рядка першої строфи: And that 
was in the sod – та, відповідно, В землі усе незриме. Можна сказати, що тут відбулося відтворення 
метафори, але дещо на іншому ґрунті: багатство ліричної героїні – незриме, тобто нематеріальне 
(любов?) – "пішло під землю". Цей образ можна трактувати подвійно: 1) все, що вона мала, померло 
чи просто зникло; 2) все, що вона мала, вона "поховала" чи "сховала", як заховують скарби, щоб 
дістати їх пізніше. Друга трактовка образа перегукується з другою строфою і образом Бога-банкіра. В 
обох текстах лірична героїня вимушена жебракувати, але в перекладі тяжкий стан, у якому вона 
опинилася, підкреслюється лексемою відчай, якого немає в Е. Дікінсон. Щодо змісту другої строфи, 
то відповідність першотвору тут майже стовідсоткова, окрім останнього рядка: I am poor once more! і, 
відповідно, Я бідна й знову там! Звичайно, сенс вигуку однаковий ("Я знову збідніла і знову 
звертаюся до Тебе"), але цільовий текст пропонує більше конкретики: не просто "збідніла", а вже й 
"знову пришла до Тебе". До речі, у ліричної героїні Н. Тучинської, здається, трапилося певне 
роздвоєння особистості: "там" говорять про місце, де нас нема; якщо ми вже "там", то для нас воно 
стає "тут". Скоріше за все, ця заміна була викликана необхідністю заримувати другий та четвертий 
рядки, але вона, водночас, створює певний символ: тіло залишається "тут", на землі (чи "під землею"), 
а душа – вже "там", спілкується з Господом. 

Проаналізувавши два тексти, можна дійти наступного висновку: у своєму перекладі Н. Тучинська 
використовує обидві стратегії – і перекодування, і перестворення, але на різних рівнях: перестворення 
– на рівні форми ("подвійність" присутня, але вона досягається іншими засобами), перекодування – на 
рівні змісту. Діалог відбувався на міжособистісному рівні (визначення термінів див. у [3]. 

Розглянемо наступний обраний нами вірш. 
303  
The Soul selects her own Society —  Душа обере собі власну громаду 
Then — shuts the Door —  І двері замкне туди, 
To her divine Majority —  Аби до божественного її саду 
Present no more —  Ніхто не зміг увійти. 
 
Unmoved — she notes the Chariots — pausing —  Несхитно — дивиться, як колісниці 
At her low Gate —  При брамі стишують хід. 
Unmoved — an Emperor be kneeling  Несхитно — як в ноги падає ницьма 
Upon her Mat —  Король, полонивши світ. 
 
I've known her — from an ample nation —  З численної нації без причини 
Choose One —  Когось обере вона — 
Then — close the Valves of her attention —  І стулки уваги навік зачинить, 
Like Stone —  [1] Мов статуя кам'яна.  [2] 
 
1. Форма оригіналу. Римування: abab, чергування чоловічих (парні рядки) і жіночих (непарні 

рядки) рим, майже всі рими неточні; метр: ямб – чотиристопний у непарних рядках і двостопний – у 
парних, присутні спондеї (2 рядок першої строфи й 3 рядок третьої строфи).  

2. Зміст. Цікавість викликає перший рядок тексту: фразу The Soul selects her own Society (душа 
обирає своє власне суспільство) можна зрозуміти подвійно: 1) мова йде про перевагу самітності (the 
society of one’s own); 2) душа обирає вузьке коло людей, з якими їй приємно спілкуватися. І тільки 
остання строфа містить пояснення: from an ample nation – / Choose One – вибирає одного з величезної 
кількості людей. Тут можна побачити алюзію на слова Ісуса: "багато званих, та мало обраних". У 
першому рядку також відчувається іронія: це "обране суспільство" Дікінсон називає divine Majority – 
тобто, буквально, "божественною Більшістю". У передостанньому рядку використане слово Valves, 
що має яскраво виражену технічну спрямованість: це "клапан", "затвор" і так далі. Але в наступному 
ж рядку ці клапани порівнюються з каменем – Like Stone. Чому, звідки таке порівняння? На нашу 
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думку, тут можна зробити таке припущення: Valves – як технічний термін – буквально "кричить" про 
сучасність описуваних відносин (закриває шлюзи своєї уваги), у той час як камінь – Stone – у ролі 
відгородженості від миру, своєрідних "дверей" – нагадує про стародавність, про ті камені, які 
закривали вхід у склепи ще в часи Ісуса. Таким чином, виникає цікава алюзія: по-перше, на 
невідбутність й актуальність древнього бажання "відгородитися", замкнутися від навколишніх 
(згадаємо, як сама Емілі в реальності відгородилася від усіх дверима своєї кімнати, куди не пускала 
нікого); а по-друге, оскільки камінь закриває склеп, на ідею поховання заживо, у цьому випадку – 
добровільного. На це ж натякають і слова про те, що собою представляють самі двері – low Gate, 
тобто  "низькі", що знаходяться у самої землі, могили. Не випадково ці слова написані з великої 
літери – так поетеса акцентувала увагу на найбільш значимих, на її думку, елементах тексту.  

Розглянемо переклад, виконаний Н. Тучинською. 
1. Форма перекладу. Римування: abab, чергування чоловічих (парні рядки) і жіночих (непарні 

рядки) рим, майже всі рими точні; метр: сполучення ямба та анапеста (непарні рядки: дві стопи ямба 
та дві анапеста; парні рядки: дві стопи ямба й одна стопа анапеста), є пірихії. Особливості пунктуації 
чи орфографії Е. Дікінсон (написання значущих слів із великої літери) не збережено. 

2. Зміст. Перший рядок тексту відтворює подвійний смисл оригіналу, пор.: The Soul selects her own 
Society і Душа обере собі власну громаду, відповідно. Другий рядок теж майже повністю збігається з 
вихідним, окрім уточнення туди. Перші зміни на змістовному рівні зустрічаємо у третьому і 
четвертому рядках першої строфи: вираз divine Majority замінено на божественного її саду, який, по-
перше, знімає іронію, а по-друге, містить у собі алюзію, якої (хоч вона і витримана у стилі Е. 
Дікінсон) немає у першотворі: це алюзія на Едемський сад, тобто рай. Що ж стосується четвертого 
рядка, то ідея його передається за допомогою смислового розвитку: Present no more – Ніхто не зміг 
увійти.  

У другій строфі перекладачці вдалося зберегти епістрофу першого та третього рядків: Unmoved 
вона передала як Несхитно, і поставила після нього тире – точно як в оригіналі. У цілому, перші два 
рядки передані досить точно, якщо не враховувати переніс присудка з першого рядка до другого: the 
Chariots — pausing – колісниці / При брамі стишують хід, в той час як у третьому і четвертому рядках 
перекладачкою було вжито такий прийом, як смисловий розвиток: у вихідному творі "імператор стає 
на коліна" перед дверима, у цільовому – "король падає ниць". Як відомо, королі ниць не перед ким не 
падають, а на коліна стають зазвичай під час молитов – тож Н. Тучинська знову знімає алюзію на 
"божественність" душі, уводячи лише ідею приниженості. Однак натяк на спілкування з Богом в 
українському варіанті теж можна побачити, якщо "перевести" ситуацію до православного світу: саме 
тут існує традиція і публічного каяття, і падання ниць перед іконами – як у церквах, так і в домівках. 
Тож, якщо король у перекладі і проситься дозволу побачитися із Богом, то Бог цей – православний, а 
не протестантський. Додавання слів полонивши світ можна пояснити декількома причинами: 1) для 
створення рими хід – світ; 2) для дотримання віршового розміру дві стопи ямба + одна стопа 
анапеста; 3) для додержання образу "всевладного пана": імператор = король, який захопив багато 
інших країн. 

В останній, третій строфі було випущено ідею "давнього знайомства" авторки та ліричної героїні – 
душі: I've known her, через зміст набуває загальнолюдського характеру: будь-яка душа так вчиняє, а не 
тільки душа поета. Тим самим знімається алюзія на реальною замкненість Е. Дікінсон, котра, як 
відомо, зачинилася у себе в кімнаті і нікого туди не пускала, а спілкувалася виключно через 
посередництво записок. У перекладі першого ж рядка було знову вжито прийом смислового розвитку: 
без причини, когось. Так, англійське "one" має значення "хтось" або "щось", але не випадково 
Е. Дікінсон написала цей займенник з великої літери: у такому вигляді він неминуче викликає 
аналогію із "the One" чи "Mr Right", тобто "саме той", "єдиний, справжній коханий". Смисловий 
розвиток також було вжито у третьому і четвертому рядках цієї строфи: навік зачинить замість 
простого close і статуя кам'яна замість Stone. На перший погляд, ці зміни не значні, але якщо 
поглянути на них із точки зори символічного, алюзивного навантаження, у контексті всього віршу, то 
вони стають досить серйозними. Так, по-перше, в оригіналі не зазначається, що душа більше ніколи 
не прийме до себе нікого іншого, що вона обирає один раз і назавжди (і біографія Е. Дікінсон теж не 
дає можливості для такого припущення). По-друге, якщо англійське Stone дає алюзію на Біблію і на 
зачинення ним склепу, то український варіант пропонує хоча й Біблейську алюзію, але вже на інший 
предмет, а саме – на ідолів, молитися яким Ієгова суворо забороняв, навіть згадав цю заборону у 
десяти заповідях. Тут уже йде натяк на другу заповідь Мойсея.  

Таким чином, проаналізувавши вірш 303 в оригіналі та в перекладі Н. Тучинської, ми дійшли 
такого висновку: використано обидві стратегії – як перекодування, так і перестворення; діалог 
відбувався на міжособистісному (божественний сад, король, без причини, статуя і т. ін.) і на 
міжкультурному (в ноги падає ницьма) рівні. 
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Ивахненко А.А.  Стихотворения № 49 и 303 Э. Дикинсон в переводе Н. Тучинской. 

В статье проводится анализ двух произведений Э. Дикинсон в украинском переводе на уровне формы, 
содержания, стиля, символики. Делается вывод об использованных стратегиях (перекодировка + 

пересоздание) и уровня диалога с оригиналом (межличностный + межкультурный). 
Симметричность формы, содержания и стилистика сохраняются в переводе стиха № 49. В 

переводах стиха № 303 появляется аллюзия и исчезают ряд идей автора. 

Ivakhnenko A.O. E. Dickinson’s Poems 49 and 303 as Translated by N. Tuchynska. 

The author of the article analyses two poems by E. Dickinson in their Ukrainian translation. The analysis is 
carried out on the levels of the form, content, style and symbolism. The conclusion is made as for the 

strategies used (re-coding + re-creation) and the level of the dialogue with the original (interpersonal + 
intercultural). Form, content and stylistic features of Poem 49 are the same in the original and translated 

texts. Allusion appears and some author's ideas are omitted in Poem 303. 
 

http://www.lib.ru/POEZIQ/DIKINSON/stihi.txt
http://poetry.uazone.net/default/pages.phtml?place=tuchynska&page=dickin02
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СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙ 
(НА НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПАРЕМІСТИЧНОМУ МАТЕРІАЛІ) 

Статтю присвячено питанням дослідження семантики номенів базових емоцій у рамках провідної 
сучасної концепції К. Е. Ізарда, виявленню їхнього енергетичного потенціалу в німецькомовній 

паремістиці з точки зору теорії комунікації. Встановлено структуру семантики лексеми Zorn, яка 
відбиває переважно негативні й поодинокі позитивні та нейтральні смисли.  

У модерній лінґвістиці проблема формування, збереження і передачі емоціогенних знань за 
допомогою мовних одиниць посідає одне із чільних місць [1: 47]. Огляд теоретичного й практичного 
досвіду із емотіологічної проблематики показує, що увагу дослідників скеровано на категорізацію 
емоцій в лексико-семантичній системі мови (В. И. Шаховский 1988), емоційне навантаження слова 
(Е. Ю. Мягкова 1990), емотивність художнього тексту (О. П. Воробьёва 1995), тлумачення емоційних 
концептів (А. Вежбицка 1996), емотивність фразеологічної системи німецької мови в діахронічному й 
синхронічному зрізах (М. В. Гамзюк 2001), коґнітивні й комунікативні аспекти мови емоцій в тексті 
(О.Е. Филимонова 2001), парадигматику емоційного синтаксису (Т. Н. Синеокова 2004), емоційність і 
емотивність дискурсів (Я. В. Гнезділова 2007), енергетичну оптимальність чат-дискурсу (И. М. 
Колегаева, Н. В. Реконвальд 2008) тощо. 

Незважаючи на розмаїття теоретичних тлумачень онтології емотивної лексики, питання мотивації 
значень номінації емоцій в мовах завжди будуть залишатися на передньому плані мовознавчого 
пошуку. 

Метою статті є аналіз семантики номенів базових емоцій у сучасній німецькій паремістиці у світлі 
концепції К. Е. Ізарда та виявлення їхнього енергетичного потенціалу, що передбачає розв’язання 
наступних завдань: окреслити емоційну сферу етнічної спільноти крізь призму змістовно-
фактуального матеріалу, виявити особливості семантичної структури емоцій.  

Об’єктом дослідження є номінативні одиниці емоцій у німецькій паремістиці.  
Предметом вивчення – семантична й енергетична специфіка номенів базових емоцій у прислів’ях 

та приказках німецької мови.  
В якості основного матеріалу дослідження обрано найповніші з досі відомих у вітчизняній 

германістиці збірники і збірки [2; 3] – своєрідну креативну базу знань носіїв мови про навколишній 
світ, невичерпне інформаційне джерело, глибинні води якого пронизує енергетика та дух німецького 
етносу. За О. Д. Шмельовим, дух є внутрішнім стрижнем людини (у нашому випадку спільноти), 
своєрідним енергетичним донором душі, без якого остання слабшає [4: 138]. Душа народу – це 
вмістилище його думок, знань, досвіду, почуттів, емоцій. Долучитись до її вивчення, за В. Вундтом, 
можна "методом аналізу конкретно-історичних продуктів творчості народу: мови, міфів, звичаїв" 
[цитата за 5: 15].  

Неабияке значення має вивчення фольклорного матеріалу, в якому відображено певний спосіб 
розуміння етносом реального [6: 16-17], зовнішнього й ірреального, внутрішнього, психічного світу. 
Прислів’я і приказки є "одним із найдавніших жанрів фольклору, його найбільш активною 
складовою, найтісніше пов’язаною з життям" [7: 5]. Їхня лаконічність, інформативність, вербальна 
економність, концептуальна імпліцитність, стилістична поліфункціональність сприяють певною 
мірою формуванню стереотипу мислення, поведінки, оцінки тощо. Детальний семантичний аналіз 
паремій з номенами емоцій – це додатковий засіб оволодіння поведінкою адресата, вивчення 
почуттєвої енергії останнього й енергетичної природи людини в цілому.  

У річищі німецькомовних паремій простежуємо в рамках провідної сучасної теорії 
диференціальних емоцій К. Е. Ізарда [8: 55] номени, що позначають вісім емоцій: der Zorn (26 
випадків), die Wut (1) 'гнів' (27 – загальний обсяг); die Freud(e/еn) (25), Lust (1) 'радість' (26); die 
Furcht (16), die Angst (5), Scheu (1) 'стpах' (22); die Reu(e) 'каяття' (20); die Schande 'сором' (19); 
Leid(en) (10), der Kummer (5), die Sehnsucht (1), (die) Unlust (1) 'сум' (17); die Schuld 'провина' (14); 
Hochmut 'презирство' (5). Неважко здогадатися, що саме цим емоціям – чотирьом позитивним (далі 
'+') – радість, каяття, сором, провина та чотирьом негативним (далі '−') – гнів, страх, сум, презирство – 
німецький етнос відводить важливу роль як у поведінці індивіда, так і в його внутрішньому світі. 
Психологи вважають, що емоції відображають те, що в людини на серці чи у душі, а розум – стан 
нервової системи. Коли емоції не збалансовані з розумом, то людина переживає стрес [9: 425-427]. 
Стрес – це емоційний затор, енергія, що не спроможна вільно рухатися по енергетичним каналам. Він 
є не зовнішнім, а внутрішнім чинником, результатом того, як людина реагує на навколишній світ, 
своєрідним сигналом про той факт, що гармонія, баланс внутрішнього світу порушені й потребують 
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допомоги. У цьому контексті різновид вилучених у німецькомовних пареміях номенів емоцій 
відображає характер і динаміку 'стресу життя' на певному етапі культурно-історичного розвитку 
нації. Йдеться про змінність, інтеграцію, трансформацію, динамізм емоційних процесів у структурі 
особистості, групи, суспільства в цілому. 

Щоб кількісні показники слововживань мали більш презентабельний вигляд, унаочнимо 
схематично емоційний профіль німецьких паремій (див. рис. 1). У наведеному рис. 1 на 
горизонтальній шкалі розміщено абревіатури-назви емоцій: А – страх, F – радість, Н – презирство, K 
– сум, R – каяття, S – провина, Sch – сором, Z – гнів. Абсолютну кількість інвентарного списку 
досліджуваних номінативних одиниць показано на вертикальній вісі координат. 

Як видно з рис. 1, емоційний профіль маніфестує зворотну змінність негативних і позитивних 
емоцій, тобто до середини шкали це – '− / +': гнів / радість; страх / каяття, а з середини до кінця 
відповідно – '+ / −': сором / сум; провина / презирство. Математично зв’язок між емоціями (Е) і 
суб’єктивною значущістю об’єкта (подразника) (ЗО) для індивіда можна зобразити за допомогою 
знака рівносильності (Е <=> ЗО). Із формули виходить, що чим більша значущість об’єкта для 
суб’єкта, тим сильніші його емоції. І навпаки, чим менша значущість об’єкта для суб’єкта, тим його 
емоції слабші. Щодо кількісних характеристик аналізованих лексем, то номени зі значеннями '−' / '+' 
емоцій коливаються у межах 1 (гнів / радість)-2 (страх / каяття) одиниць, а '+'/  '−' – у межах 2 (сором / 
сум)-9 (провина / презирство). На думку дослідників, відмінності між частотою вживання полягають 
у невербальності семіотичної площини емоції презирства [10: 1]. Ідеться про невербальну поведінку 
як емоційно інформативнішу й важливішу за прагматичною спрямованістю складової процесу 
спілкування. Основа цієї поведінки ґрунтується на найрізноманітніших рухах (жести, експресія 
обличчя, вираз очей, пози, інтонаційно-ритмічні характеристики голосу, дотик), які пов’язані зі 
змінами психічних станів людини, її ставлення до співрозмовника, із ситуацією взаємодії і 
спілкування. Прикладна психологія розглядає презирство як один із трьох облігаторних складників у 
ієрархічній структурі ворожості й підкреслює зв’язок із фізичними параметрами індивіда та 
інтелектуальним потенціалом останнього [11: 276]. Отже, емоція презирства є своєрідною 
аксіологічною візитною карткою антигуманної людини, культурно невихованої, енергетично 
дисбалансної. 

 

Рис. 1. Номінативний профіль базових емоцій за К. Е. Ізардом 
 у німецькомовних пареміях 

 
Щодо семантики композита ч. р. Hochmut, то його прімарний полісемічний компонент Hoch- 

маніфестує як інтенсивність просторової протяглості у вертикальній площині, так і соціального чи 
генетичного статусу людини, секундарний -mut – внутрішню характеристику, присутність духу, тобто 
глибинні горизонти психічних здібностей. У номінації зберігаються якісні ознаки ідеальної 
субстанції, яка мислиться як жива, з чоловічим началом космогонічного походження. Семантичний 
зсув цієї мовної одиниці, очевидно, демонструє негативний досвід спілкування німецького етносу з 
природним (навколишній світ) та штучним середовищами (соціум) (пор., напр., [12]). 
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У досліджуваних пареміях лексема Hochmut вживається без артиклю в суб’єктній частині, має не 
аналітичну, а синтетичну структуру, що вказує на абстрактне значення мовної одиниці, її обмежені 
функції, що фокусуються на номінації та відсутність розгорнутої характеристики композита [13: 100, 
111-112]. Її глибинна семантика реалізує активність і переваги інтенсивності емоції: 1. над розумом як 
на нейрофізіологічному, так і соціально-психічному рівнях Hochmut macht dumm (букв.) 'Пиха робить 
/ діє нерозумно' (тут і далі букв. переклад наш. – Н.Р. Пошуки еквівалентів українською мовою – у 
нашому випадку – вважаємо недоцільними, оскільки в еквівалентному перекладі простежується певна 
семантична розбіжність, що може бути перспективою подальшого дослідження номенів емоцій.); 
2. над моральною насолодою буття – щастям, при цьому виявляє причинно-наслідкові зв’язки емоцій 
та семантику а) поступового солярного руху Wenn Hochmut aufgeht, geht Glück unter 'Не несися 
високо, бо низько сядеш'; б) семантику поступового негативного прирощення, оцінку невизначеної 
локалізації, сакральну мірність просторового й духовного планів Wo Hochmut zunimmt, da nimmt Glück 
ab 'Хто високо літає, той низько сяде'; в) семантику стійкого принизливого становища, ославлювання, 
паплюження, своєрідної руйнації особистості, енергетичну / -ий локалізацію й напрям згубного руху 
та його опосередковану невидимість Hochmut hat immer Schmach hinter sich 'Пиха не одному вже шию 
скрутила'; г) семантику передчуття (провіщення) горя чи небезпеки Hochmut kommt vor dem Fall 
'Хвалилась, хвалилась, поки не звалилась'. Отже, у семантиці лексеми Hochmut простежуємо ступені 
інтенсивності енергії емоції презирства: від неповної до сильної, неконтрольованість і стихійність, 
міру реальної та віртуальної протяглості й темпоральності, взаємодію перцептивної, коґнітивної й 
рухової систем, зональність обсягу транспортування, мультирежимний механізм трансформації 
енергій – ззовні (низхідний)-всередину (по вертикалі й горизонталі), із середини (по горизонталі й 
вертикалі)-назовні (висхідний). 

У зв’язку з обсягом статті, розглянемо семантику найчастотнішої з вербалізованих емоцій – 
емоцію гніву. Її номінативна мережа в німецьких пареміях репрезентована семантичними синонімами 
der Zorn/die Wut, що є ознакою відносної однорідності парадигм на рівні їх домінантних і не 
домінантних репрезентацій. Висока частотність вживання лексеми ч.р. Zorn відображає період 
патріархату [14: 96] та розуміння носіями мови цілісності й бінарності навколишнього світу, 
членимість якого міститься і у функціональних особливостях номенів [15: 17 і далі] (пор., напр., Zorn 
ist ein Mann, Sanftmut eine Frau (букв.) 'Гнів – чоловік, лагідність – жінка'. Міфопоетична традиція 
ототожнює чоловіка зі світлом, жінку – з пітьмою [16: 147, 330-331]. Ідеться про силу чоловіка, яка 
регламентується м’якістю жінки. Перебуваючи в досить складних взаємовідносинах з емоцією гніву, 
жіноча м’якість спроможна нейтралізувати чи невілювати енергію гніву чоловіка, що неможливо без 
комбінації енергій інтересу, радості, коґнітивної, інтелектуальної та інформаційної енергії. Перевагу 
енергії радості над іншими енергіями емоцій простежуємо зокрема в паремії Wo Freude ist, da ist 
Leben (букв.) 'Де є радість, там є життя'. У глибинній семантиці номінативної одиниці Freude 
відображено сакральність просторової локалізації 'живої речовини' (термін В. І. Вернадського), 
квінтесенцію останньої, її екзистенційність. Про оздоровчий механізм енергії емоції радості, який 
забезпечує нормальне функціонування всіх органів організму, своєрідну тотожність міри й норми 
енергій радості й життя, природну цінність, генетичну програму фізичного стану йде мова в 
глибинній семантиці паремії Wo Freude ist, da ist Gesundheit 'Сміх – це здоров’я'). Позитивні емоції 
семантично зв’язані з життям як процесом і його оцінкою чи то в цілому, чи то на певному його етапі 
(пор. ідею конверсивності інфінітива у номен с.р. Leben та твірний іменник ж.р. Gesundheit). 

Для встановлення структури семантики лексеми гніву Zorn проаналізуємо всі виокремленні 
методом суцільної вибірки тексти паремій, розмаїття якої охоплює переважно негативні сенси й 
поодинокі позитивні. Я. Рейковський стверджує, що негативна емоція є складним явищем, яке має 
двоїсту природу – дезорганізаційно-організуючу. Вона дезорганізує ту діяльність, яка спричинює її 
появу, але організує дію, направлену на зменшення чи усунення шкідливого впливу [17: 45-46]. 
Ідеться про негативну емоцію як оціннісний процес і блокування нею одних каналів інформації 
шляхом інших каналів. У цьому контексті семантика паремій Geht der Zorn, so kommt die Reue (букв.) 
'Гнів іде – каяття веде'; Dem Zorn geht die Reue auf den Socken nach 'За гнівом безшумно йде каяття. 
Каяття переслідує гнів по п’ятах'; Auf großen Zorn folgt große Reue (букв.) 'Після лави гніву – лава 
каяття' репрезентує тісний взаємозв’язок емоцій та моралі, цілісного (психічного) й частини 
(фізіологічного), взаємодії агресії й сумління, динаміку зв’язку біологічного й соціально-культурного, 
балансування на межі психічного й етичного, інтенсивність їхнього прояву, зміни в душевному стані, 
різний характер руху емоцій, як-от енергія гніву geht, тобто самостійно переміщається; енергія каяття 
kommt, тобто самостійно з’являється до когось, geht ... nach, folgt, тобто спрямовано переміщається 
слідом за енергією гніву. Хоч діаграма на рис. 1 і показує суттєву лінійну дистанційність між емоцією 
гніву й емоцією каяття, у вищезазначених пареміях виокремлюємо радіальні (дивергентні) зв’язки 
(пор., напр., Рис. 2). Якщо гнів породжує агресію, яка нейтралізується енергією емоції радості, то 
енергетичний потенціал енергії каяття, очевидно, дорівнюватиме нулю. При цьому енергія емоції 
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страху не виступає в якості активатора емоції каяття. Якщо ж енергія емоції радості активується і 
кумулюється (пор., напр., семантику паремії Zuviel Lust bringt Unlust (букв.) 'Надмірна радість до 
добра не доведе'; Zuviel Furcht zerbricht das Glas (букв.) 'Надмірний страх розбиває і скло'), то вона 
може трансформуватися в енергію страху, яка в свою чергу спроможна активізувати енергію емоції 
каяття. Цей формалізований ланцюг перетворень не слід сприймати буквально, адже феномен емоції 
досить багатогранний і складний. Поданий нижче рис. 2 демонструє аксіологічну шкалу характерних 
ознак емоції гніву. Оціннісна градація номінативної одиниці гніву на раціональні, прагматичні, етичні 
й емоційні ознаки стану здійснена з метою визначення механізмів її семантичного формування й 
функціонування в словесній тканині паремії.  

Підпорядковані спільній енергетично-моральній функції прислів’я чи приказки, кожна із ознак 
виконує специфічні функції, які забезпечують цілісність і зв’язність висловлювання. Двовекторні 
стрілки маркують взаємодію емоцій різних онтологічних площин – коґнітивно-психічної, соціально-
психологічної, морально-етичної й психологічної. 

Перфектна адаптованість людини до світу може слугувати своєрідним фоном її емоційної 
збалансованості. Варто зазначити, що за кожною паремією стоїть певна емоційно зафарбована 
життєва ситуація, відношення людей до змісту останньої. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Аксіологічний вимір семантичної мережі номінації гнів  у німецькій паремістиці 
 

Чимало прикладів відображає розуміння народною мудрістю гніву як небажаної реакції, яка може 
бути спрямована на внутрішній світ людини Wo der Zorn einkehrt, muss der Verstand ausziehen 'У гніві і 
розумний подурнішає', на зовнішнє середовище Im Zorn wird alles zur Waffe 'У гніві все летить', на 
певний комплекс, що охоплює власне людину, соціум і довкілля Wer im Zorn handelt, geht im Sturm 
unter Segel 'Посієш вітер – пожнеш бурю'. 

Семантику слабкої сили волі, емоційної нестійкості, модальної обмеженості поширення влади 
розуму зустрічаємо в паремії Der Zorn beherrscht nur schwache Leute (букв.) 'Гніву підвладні лише 
слабі люди'. Водночас людині підвладні стихійні вияви емоцій, які метафорично є її ворогами. 
Семантику перемоги над одним із таких ворогів – гнівом репрезентовано в паремії Wer seinen Zorn 
bezwingt, hat einen Feind besiеgt (букв.) 'Хто подолає свою лють, той переможе ворога'. 

Прямо кореляційний зв’язок між емоцією гніву й найважливішим перцептивним органом – очима 
виражено в паремії Der Zorn ist blind (букв.) 'Гнів – сліпий'. Отже, у гніві людина не помічає, не 
розуміє того, що відбувається навколо неї. Вона нездатна правильно оцінити, осягнути ситуацію чи 
події. 

Гнів диференціюється за ознакою інтенсивності: від латентного – тихого до нещадного – лютого 
Stiller Zorn, schlimmer Zorn 'Тихий гнів – лютий гнів'. Енергія гніву, що акумулюється і не має виходу, 
руйнує як фізичне, так і ментальне здоров’я індивіда, особистість в цілому [18: 29-39]. Локалізуючись 
у верхній частині тіла, підступаючи до горла, вона ускладнює процес дихання й викликає фізичний 
біль у всіх безрозсудних Zorn erwürgt die Toren 'Гнів дурнів душить', тобто тих, які діють без 
обдумування, необачно. Йдеться про взаємодію емоційної і коґнітивної діяльності, силу прояву 
енергії гніву, котра є серйозною загрозою життю людини. Вихідним пунктом, джерелом гніву, 
детермінантою в соціумі слугує безглуздя чи нерозумна дія, а кінцевим пунктом – каяття Zorn beginnt 
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mit Torheit und endet mit Reue 'Гнів починається з дурості, а закінчується каяттям'. Отже, витоки цієї 
емоції слід шукати у несвідомому, а гирло – в морально-етичному (пор. також семантику паремії 
Schnelle Rach’ und jäher Zorn haben manch gut’ Spiel verloren 'Необдумано зробиш – біди наробиш').  

Семантику застереження, життєвої небезпеки поєднання маскулінних енергій різних видів емоцій, 
їхнього цілеспрямованого внутрішнього напряму зустрічаємо в паремії з емоційним наголосом (пор. 
ідею його вираження пунктуаційним знаком – знаком оклику) Hüte dich vor einem Mann, der im Zorn 
lächeln kann! ‘Стережись людини, яка в гніві посміхатися може!’. Емоційна поведінка людини 
залежить як від природних, так і штучних умов. Проте її неадекватність нормам чи традиціям 
підлягає висміюванню, що й репрезентовано в паремії Zorn ohne Macht wird verlacht 'Сердилася баба 
на торг, а торг про те й не знав'. У наведеному прикладі семантика лексеми Zorn виражає 
висміювання безпідставного гніву, напрям глуму, тривалість кептування.  

Семантику несумісності емоції гніву з розсудливою коґнітивною діяльністю, її негативної якості 
при обговоренні, обмірковуванні яких-небудь питань зустрічаємо в паремії Zorn ist ein schlechter 
Ratgeber (букв.) 'Гнів кепський порадник'. Водночас ця емоція структурується соціально, змінює 
ієрархію соціально-психологічних цінностей у взаємодії з суспільством, радикально впливає на 
життєдіяльність людини. Відтак емоція гніву є однією із складових показників соціального переходу 
індивіда із одного соціального стану в інший [19: 172]. Говорячи про психологічні особливості 
соціалізації людини, варто звернути увагу на той факт, що в німецькомовних пареміях можна 
виокремити низку сентенцій щодо стратегії й тактики індивіда, який прагне уникнути конфліктів 
Nachgeben stillt viel Zorn. (букв.) 'Поступка заспокоїть найлютішого'; Gute Antwort bricht den Zorn. 
(букв.) 'Добра відповідь – запорука миру'; Sanftmut stillt den Zorn. (букв.) 'Ласкаве слово вгамує гнів'; 
Wohltat stillt den Zorn. (букв.) 'Благодіяння згладить гнів'; Nimm den Zorn nicht mit ins Bett (букв.) 'Не 
лягай спати розлюченим'. У ілюстративному матеріалі запорукою нейтралізації чи нівелювання емоції 
гніву в будь-яких її проявах є п’ять основних чинників: 

• добровільна, повна або часткова відмова від власних амбіцій; 
• позитивна  реакція, ставлення до чийогось вчинку, дії і т.ін.; 
• злагода, дружні відносини, стосунки; 
• безкорислива допомога, підтримка; 
• фізіологія сну. 
Отже, мова йде, з одного боку, про наявні в суспільстві норми, цінності, дієвість і активність у 

ньому механізмів: рефлексії (аналізу соціальних умов) та альтруїзму (орієнтації на задоволення 
чужих інтересів), а з іншого, – про нейрофізіологічну природу емоцій, шкідливий вплив гніву на сон 
людини, а відтак і на функціональний стан мозку й всього її організму. Семантику нічної тривалості 
емоційного стресу, зміни і зрушення в структурі сну [20: 350], кепського вранішнього настрою, 
негативного програмування розумової й організаційної діяльності протягом світового дня зустрічаємо 
в паремії Wer im Zorn aufsteht, setzt sich mit Schaden nieder (букв.) 'Хто розлюченим встає, собі збитків 
завдає'. У цьому контексті гнів також деструктивно впливає на особистість і її систему стосунків у 
координатах соціуму (пор., напр., Im Zorn geht Freundschaft verloren (букв.) 'Дружба в гніві пропадає'. 
Дружба в контексті спілкування характеризується вибірковістю взаємин і взаємодій, глибоким 
взаєморозумінням, певним етично-моральним 'кодексом', багатоцільовою орієнтацією, взаємною 
прихильністю між людьми, високим ступенем задоволеності спілкуванням, взаємним чеканням 
відповідних почуттів і поваги, позитивною зворотністю невербального зв’язку, адекватністю 
реагування на невербальну інтеракцію [21: 138-139]. Негативна основа міжособистісних стосунків 
між друзями як на соціальному, так і на психологічному рівнях приречена. Гнів є зворотним 
механізмом цих стосунків, інтеграційним компонентом у життєдіяльності людини та її взаємодії із 
соціумом). 

Стосовно номінативної одиниці ж.р. Wut, то її виражальні можливості обмеженні номінуванням 
найвищої інтенсивності й ступеня прояву гніву – люті, ненависті. Появу останньої детерміновано 
соціальною діяльністю особистості In der Wut tut niemand gut (букв.) 'Жодна злюка не творить добре'. 
Приклад показує, що ця емоція дезорганізує не тільки її організаційну, але й коґнітивну діяльність. У 
глибинній семантиці лексеми Wut простежуємо негативну оцінку емоції, її переживання абсолютною 
кількістю осіб, зорієнтованість діяльності останніх на передчасну невдачу. 

У поодиноких пареміях, напр., Ein kleiner Zorn stärkt die Liebe ‘Милі посваряться – краще 
помиряться’ глибинна семантика лексеми Zorn виражає прагматичні ознаки стосунків подружжя, 
кількісні параметри однієї з різновидів емоції гніву, яких може бути декілька, інтенсивність впливу 
незначної частки негативної енергії емоції на позитивні відприродні почуття, систему взаємозв’язків і 
взаємодій між людьми – любов, семантику саногенності чи оздоровлення, відновлення 
міжособистісних інтимних позитивних стосунків, емоційну кризу останніх. Виокремлення позитивної 
ознаки в емоції гніву відображає найбільш цінне, згідно критеріїв міжособистісних стосунків між 
закоханими. 

Оскільки проведений семантичний та енергетичний аналізи німецькомовних паремій не носить 
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всеосяжного характеру, то загальні висновки не передбачаються. Семантична мережа негативних 
емоцій гніву й презирства відображає багатоаспектний характер феномену цих емоцій: у цілому від 
них залежить якість соціального життя й міжособистісних стосунків. Щодо їх енергії, то в 
комунікативному плані вона прямо пропорційно пов’язана із впливом на адресата. Як лінґвістична 
категорія – авторська енергія, втілена в мовленнєву тканину тексту [22] – енергія емоції гніву 
відрізняється від енергії презирства статикою, динамікою, кількісно-якісним енергетичним 
потенціалом, просторово-часовим виміром.  
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Матеріал надійшов до редакції  05.05. 2009 р. 

Романова Н. В. Семантический и энергетический аспекты эмоций 
(на материале немецких паремий). 

Статья посвящена вопросам исследования семантики номенов базовых эмоций в рамках ведущей 
современной концепции К. Э. Изарда, выявлению их энергетического потенциала в немецкоязычной 

паремистике с точки зрения теории коммуникации. Установлено структуру семантики лексемы Zorn, 
которая отображает преимущественно негативные и единичные позитивные и нейтральные смыслы. 

Romanova N. V. Semantic and Energetic Aspects of Emotions (on the basis of German paroemiacal units). 

The article is devoted to the research of semantic nouns of basic emotions within the confines of main 
modern conception C. E. Izard’s, disclosure their energetic potential in the German paremic from the point 
of view of  theory of  communication. The structure of semantic lexem Zorn was established, which reflects 

mainly negative and separate positive and neutral meanings.  
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ПАРАТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОЕЗІЇ "ВЕЛИКОПІСНА СЕРЕДА" ТОМАСА СТЕРНЗА ЕЛІОТА 

У статті здійснено інтертекстуальний аналіз поеми відомого англо-американського поета XX ст. 
Томаса Стернза Еліота "Ash Wednesday" ("Великопісна середа", 1930). У пропонованій роботі 
досліджується один тип міжтекстового впливу – паратекстуальність.  Найбільш семантично 
акцентованим джерелом "чужого слова" в аналізованому творі є "Божественна комедія" Данте. 
Паратекстуальність розглядається як одноступенева інтеракція: Т¹ → Т, де Т¹ – "Божественна 

комедія", а Т – інтертекст Еліота. 

Еліот увійшов в історію літератури та культури минулого століття як реформатор англомовної 
поезії та літературної критики. Авторитет Еліота в літературі та літературній критиці сприяв ще 
прижиттєвому визнанню його класиком. Більше того, теорія поезії Еліота значно вплинула на 
розвиток окремих напрямків в американській "новій критиці". Як помірний авангардист, він виступив 
у літературі митцем неокласичної орієнтації (Еліот називав себе "неокласицистом"). Поетична 
творчість Еліота стала органічною частиною неокласицизму минулого століття, свідомо 
зорієнтованого на традицію як філософський та естетико-ідеологічний феномен. Саме прагненням 
поета осмислити літературне минуле, оновити його, збагативши іншими семантичними відтінками у 
власному метатексті, можна пояснити те, що Еліота було визнано елітарним митцем минулого 
століття (К. Брукс, М. Тормелен, П. Слоан, Дж. Вільямсон та ін.). 

Безперечною заслугою Еліота в поетичному мистецтві першої половини XX ст. є те, що він 
усвідомив літературний процес як якісно новий культурний етап та зрозумів необхідність збереження 
традиції у складний та суперечливий період авангардизму. Так, зокрема, в передмові до збірки есе 
"Священний ліс" (The Sacred Wood, 1920) Еліот пропонував не сприймати літературу як замкнену у 
своїй епосі систему творів, а як культурно-естетичну цінність, яка належить усім епохам. Саме 
здатність переосмислити, використовуючи у власних творах різнорідний матеріал, що належить 
різним культурно-історичним етапам, стала основою його творчого новаторства. У своїй творчості 
Еліот не лише задовольнив відчуття традиції та укріпив зв’язок епох, а й розробив поетику зчеплення, 
основою якої було "створення нових єдностей" (Т. С. Еліот) та "поєднання непоєднуваного" 
(У. Скафф).  

Мета даної статті – ідентифікувати прототекст інтекстів у сильних позиціях твору, відстежити їх 
смислову трансформацію, а також специфіку функціонування у новому контексті. Під 
паратекстуальністю ми розуміємо відношення тексту до свого заголовку, епіграфу чи післямови. 
Об’єктом цієї інтеракції є "Божественна комедія" Данте Аліґ’єрі. 

Т. С. Еліот зацікавився творчістю Данте Аліґ’єрі на початку XX століття, у пошуках джерел для 
"оновлення англомовної поезії" [1: 219-226]. Про те, що саме поезія Данте "здійснила найбільш 
стійкий та глибокий вплив на його поетичні експерименти" Еліот зізнавався у праці "Що означає для 
мене Данте" ("What Dante Means to Me", 1929). У цій праці першим імпульсом, який спонукав 
звернутися до творчості італійського поета Еліот назвав вдячність [2: 342].  

Адекватно оцінити усю глибину того впливу, який здійснив Данте на Еліота неможливо. Еліот не 
лише ґрунтовно вивчав твори Данте, завчав напам’ять цілі кантики, та присвятив його естетиці, 
філософії та теології чимало сторінок своїх роздумів, а й чітко окреслив усю неосяжність цього 
впливу: "Майже всі вірші ми переростаємо, так само як переростаємо майже всі пристрасті. Поема 
Данте – одна з тих, до якої сподіваєшся дорости лише до кінця життя" [2: 307-308]. В’яч. Вс. Іванов 
доволі лаконічно і водночас повно визначив значення Данте на формування поетичного світотворення 
Еліота: "Данте був одним із головних орієнтирів для Еліота" [3: 228]. Оскільки Еліот сам визначає 
типи "впливу" великого флорентійця на моделювання його поетичного світу, вважаємо за необхідне 
звернутися до першоджерела: "Зрозуміло, я запозичував у нього (Данте) окремі рядки, намагаючись 
відтворити, вірніше, пробудити у свідомості читача пам’ятні картини деяких сцен Дантової "Комедії", 
і таким чином установити зв’язок між середньовічним пеклом та сучасним життям. <…> У примітках 
я зробив окремі посилання, щоб читач, який угадав алюзію, знав про моє бажання обов’язково 
довести її до свідомості і про те, що, пропустивши її, він не зміг би вловити смисл" [2: 343]. Дантові 
мотиви актуалізуються в кожному поетичному творі Еліота за допомогою таких форм 
інтертекстуальності як алюзії, цитати без атрибуції та вкраплення іншого стилю. У пропонованій 
статті ми зосередимо увагу на інтекстах-епіграфах та інтекстах-заголовках у поезії "Великопісна 
середа". 

Аналізований твір розпочинає "католицький період" у творчості Еліота. І справедливо 
визначається дослідниками як найбільш складний у філософському та теологічному плані. 
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"Великопісна середа" – одна із найбільш "особистих" поем, написаних від першої особи, яка виражає 
досвід індивідуального "чистилища" поета. Роботу над цим твором та його публікацію автор вів 
частинами, що безумовно свідчить про складність проекції духовного пошуку Еліота-людини в 
моделюванні поетичного світу Еліота-митця. Еліотологи називають цей твір "поетичною сюітою", яка 
початково складалася із п’яти окремих поезій. Повний текст поеми складається із шести частин, і 
вийшов друком у 1930. Так, наприклад, роботу над другою частиною "Великопісної середи" Еліот 
закінчив у 1927 році під назвою "Salutation" – ("Слова привітання"), саме в цей час поет таємно 
приймає англокатолицизм. Перша частина, як окрема поезія мала назву "Perch’lo Non Spero" ("Бо я не 
сподіваюсь повернутись знов"), її було надруковано у 1928 р., а третю – "Som de I’escalina" 
("Вершина сходів") – у 1929 р., п’ята частина мала назву "La Sua Volun-tade" ("Його воління") [4: 
168]. Назва поеми, що характерно для поетики Еліота, є полісемантичною. Великопісна середа у 
римо-католиків – це перший день Великого посту. Під час церковного ритуалу священник малює 
попелом на чолі прочанина хреста зі словами: "Бо ти порох, – і до пороху ти повернешся" [5: 19]. 
Тема покаянної меси, запропонована назвою твору, відіграє у поемі Еліота структуротвірну роль. 
Хрест із попелу – головний знак ритуалу, який символізує гріховність і дає надію на прощення. Попіл 
на лобі прихожанина, як елемент ритуалу, в римо-католиків близький до символіки Данте:  

Сьома "глаголами" чоло списав  
Мені вістрям меча він і: "Ці плями подбай в дорозі стерти!" – проказав" [6: 221].  
У "Божественній комедії" Ангел перед воротами Чистилища креслить містичні літери на чолі 

героя. Н. Фрай визначив глибокий релігійний та символічний смисл "Великопісної середи" у 
християнському космосі та підкреслив її значення як відправного пункту духовного паломництва: 
"Великопісну середу" Еліота побудовано на мотивних та образних паралелях між церковним 
календарем, "Чистилищем" Данте та окремими елементами Біблії" [7: 174].  

Головна тема поеми, як засвідчує уже назва твору, – прагнення ліричного героя до духовного 
очищення через каяття та спокуту. У другому розділі роботи "Данте" – "Чистилище і Рай" (1929), 
Еліот писав: "прокляття і навіть святість більше вражають, аніж очищення" [2: 310]. Герой Еліота є 
учасником священнодійства – духовного очищення, котре вимагалося від християн під час Великого 
посту. Пальмове гілля, яке зберігалося від святкування Входу Господнього до Єрусалиму, у цей день 
спалювали, а попіл освячували до першої меси Великопісної середи. Священний ритуал закінчувався 
покаянною процесією. Протягом століть священний попіл отримували лише ті, хто покаявся 
привселюдно. Ця церковна традиція має біблійні витоки, адже в Біблії той, хто кається, одягається у 
волосяницю та посипає голову попелом. Згідно з цією релігійною традицією, Еліот не сприймав 
духовного очищення без покаяння. 

До того ж перший рядок поеми актуалізує в контексті "Великопісної середи" тему, яка 
узагальнено визначається О. Ушаковою як "тема Беатріче", тим самим уточнюється поетичний 
контекст – "Нове життя" та останні пісні "Чистилища". Ми не бачимо підстав для такого 
узагальнення, оскільки вважаємо, що в Еліота цей образ збірний: і Пречиста Діва, і кохана 
Ґ. Кавальканті, та, зважаючи на особистісність поеми, можна припустити, що прототипом Владарки 
була й Емілі Хейл, із якою поета пов’язували романтичні стосунки в певні періоди його життя.  

У першій строфі "Великопісної середи" поет актуалізує мотив безнадії та сумнівів героя у власних 
силах пройти до кінця шлях очищення. Перша строфа поеми Еліота – дослівний англомовний 
переклад назви балади Ґ. Кавальканті "Perch’lo Non Spero" – уводить мотив безнадії, який у контексті 
Біблії та "Божественної комедії" імплікує біблійну тему вигнання з Раю:  

Because I do not hope to turn again  
Бо я не сподіваюсь повернутися знов 
Ці рядки перегукуються із епіграфом до "Любовної пісні Альфреда Дж. Пруфрока" та засвідчують 

мотивну автоінтеракцію. Балада "Perch’lo Non Spero" Ґ. Кавальканті – це прощання з коханою жінкою 
перед смертю. Баладу переклав Д. Ґ. Россетті під назвою "Ballata, written in Exile at Sarzana" ("Балада, 
написана у вигнанні в Саранце"). Переклад Д. Ґ. Россетті починався: "Because I think not ever to 
return, // Ballad, to Tuscany <...>" [13: 169] (підрядник наш. – Л. С.: Бо я навіть не думаю повернутися, 
Баладо, до Тоскани). Р. Шучард правильно, як на наш погляд, зауважив, що Еліот ототожнює себе з 
поетами-вигнанцями Ґ. Кавальканті та Данте: "Звернімося до перефразування рядка Кавальканті – "Бо 
я не сподіваюсь повернутись знов", – Еліот у своєму власному емоційному та духовному вигнанні до 
Лондона відмовляється від надії повернутися у свою Тоскану, до дами, яка продовжує жити в його 
пам’яті. Його сучасна балада "Великопісна середа" – мандрівка в пошуках свого місця, в ній 
розкриваються муки душі, які виливають у любовній поемі тугу про неможливість земного кохання" 
[8: 149]. Отже перший рядок "Великопісної середи" є полігенетичним: перший прототекст – балада 
Ґ. Кавальканті (у тексті Еліота це цитата без атрибуції), а другий – Біблія. Тому цей інтекст 
класифікуємо як літературний, а інтеракцію – "текст у тексті". Також варто зазначити, що в обох 
варіантах має місце мотивна автоінтеракція. 
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Е. Е. Дункан Джонс, аналізуючи другу частину "Великопісної середи", зазначає, що вона є зразком 
"солодкого стилю" ("dolce stil nuovo"), вона не схожа ні на що написане поетом раніше ні ритмом, ні 
натяками [10: 44]. Другій частині поеми в початковому варіанті передувало два епіграфи:  

The hand of the Lord was upon me  
Була надо мною господня рука <...>  
Прототекстом цього метатекстового включення є Книга Пророка Єзекіїля 37:1. Другий епіграф, 

запозичений із XXIV пісні "Чистилища", Еліот дає італійською: "Salutation, evo significando". 
Діалогічна модальність (зовнішнє або внутрішнє спонукання до діалогу) обох метатекстових 
включень актуалізується не лише відносно тексту та підтексту твору, а стосовно один одного. 
Безумовно, обидва прототексти визначають образність та тематику другої частини поеми Еліота. 
Друга частина "Великопісної середи" з’явилася як самостійна поезія під назвою "Salutation" – 
"Возславлення". Мотивна та образна інтеракція цієї частини полігенетична, тобто прототекстами є III 
розділ "Нового життя", де одягнена в білосніжні шати Беатріче, вітає Данте та вітання ангелом 
Гавріїлом Марії як Благословенної, так, як описано в Біблії. Ця частина розпочинається звертанням – 
"Lady", що, зважаючи на полігенетичність, імплікує синтез образів Беатріче, Пречистої та Небесної 
Обранниці Ґ. Кавальканті.  

Для Еліота Беатріче була символом перетворення земного кохання в небесне (або тілесного в 
духовне). "Вираження кохання через споглядання його об’єкта є не стільки арістотелівським, скільки 
платонівським, тому це споглядання абсолютної краси та добродіяння відкривається через обмежений 
рамками людської природи, але гідний захоплення об’єкт" [цит за: 11: 66]. 

О. М. Ушакова, наприклад, вважає, що саме початкова назва розкриває задум поеми Еліота як 
поеми "преображенного Ероса" [11: 65]. Р. Шучард теж називає "Великопісну середу" Еліота 
любовною поемою: "<...> Це не стільки поема навернення, скільки початок любовної поеми, повної 
глибокого каяття" [9: 23]. Образ Володарки у творі Еліота – образ надзвичайно випуклий, який не 
вміщається у силует певної особи. А. Тейт у праці "Великопісна середа" розмірковував над цією 
абстрактністю: "Володарка може бути монахинею, чи навіть Богородицею, чи гарною жінкою; але її 
поетичне втілення відрізняється серйозною інтонацією закляття, урочистістю, що відповідає статусу 
релігійної особи" [цит. за: 11: 66]. У цій частині твору можна спостерігати досить незвичне для 
поетичної стратегії Еліота образне поєднання, яке будується не за принципом контрасту, а за 
аналогією: почавшись із хвали Володарці, він закінчується гімном Троянді, яка стала Садом. 

Третя частина поеми Еліота у своєму самостійному варіанті мала назву "Som de I’Escalina" – 
"Вершина сходів". Ці слова є цитатою промови провансальського трубадура Арнаута (Арнольда) 
Даніеля (пісня XXVI "Чистилище", 146 строфа): "А що ласкавий пан іде на шпиль" [6: 302]. У 
європейській літературній традиції образ драбини є символом духовного сходження. Н. Фрай дає 
класифікацію найбільш типових образів, через які реалізується мотив сходження чи спускання: 
"найбільш характерні образи сходження – драбина, гори, вежі і дерева; спускання – провали, 
занурення у воду" [7: 151]. Шлях до істини – це і рух догори сходами любові. А кінцева мета цього 
руху – прагнення до Бога.  

Образ драбини у метатексті Еліота є автоінтертекстуальним: він з’являється ще в ранніх творах 
"Любовній пісні", "Жіночому портреті", "La Figlia Che Piange". У кожному творі цей образ пов’язаний 
із любовними переживаннями ліричного героя. Так, наприклад, у "Любовній пісні" та "Портреті" 
наратор на вершині сходів переймається своїми стосунками (чи їх відсутністю) з жінками, 
відсутністю жінки в "Рапсодії", втратою духовного зв’язку з жінками в "Бербенку", втратою 
чуттєвості в стосунках із жінками у "Безплідній землі", добровільною відмовою від жінки у 
"Великопісній середі" [13: 72]. У "Великопісній середі" образ сходів наповнюється філософським 
переосмисленням: відновлюється їх старозавітне значення як єднальної ланки між людиною та Богом. 
Драбина Іакова – архетип духовного сходження, очищення душі, пізнання смислу речей. "І снилось 
йому, – ось драбина поставлена на землю, а верх її сягав аж неба. І ось Ангели Божі виходили і 
сходили по ній" [5: 28:10]. У "Великопісній середі" Еліот долучається до християнської традиції 
інтерпретації драбини і під впливом "Чистилища" Данте розташовує поворотну сходинку в центрі 
своєї поеми [7: 160]. Герой Еліота прагне пройти шлях Данте. 

Четверта частина "Великопісної середи" в окремій редакції мала назву "Vestita di color di fiamma" 
("Вдягнена у кольори вогню"). Уже сама назва ідентифікує прототекст цієї частини поеми – 33 строфу 
XXX пісні "Чистилища", де описується зустріч Данте з Беатріче. У своїй праці поет, зокрема, писав: 
"Пісню XXX Чистилища повністю зрозуміти неможливо без знайомства з "Новим життям", яке, на 
мою думку, потрібно читати після "Божественної комедії". Але ми, принаймні, можемо наблизитися 
до розуміння того, як майстерно Данте описує відродження старої пристрасті та перехід її в нове 
почуття, що відбувається в новій ситуації, котра надає всьому цьому особливого смислу, маштабу та 
значення" [2: 320]. Далі Еліот визначає останні пісні "Чистилища" як "найбільш наповнені 
індивідуальним почуттям в усій поемі" [2: 321]. Проте існують інші ймовірні варіанти прототексту, 
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тому вважаємо за необхідне зупинитися і на них. О. М. Ушакова, наприклад, аргументовано 
проводить паралель між цією частиною твору Еліота та сценою зустріччі Данте з Мательдою. А от 
Дж. Уільямсон проектує підтекст та образ "the silent sister veiled in white and blue" ("сестра мовчуща, в 
білому та синьому серпанку") на період перебування Вів’єн Хей-Вуд на лікуванні у психіатричній 
клініці. Цю думку ми вважаємо досить справедливою, оскільки посвята "To my wife", зроблена 
поетом у початковому варіанті, є вагомим аргументом на користь цього припущення. Таким чином, 
як і будь-який Еліотовий образ, "мовчазна сестра" має декілька інтерпретацій, що зумовлено 
наявністю декількох підтекстів. Оскільки для створення образу "мовчазної сестри" Еліот запозичив 
зовнішні та внутрішні риси усіх жінок Земного Раю і, можливо, близької йому жінки, то логічно 
вважати цей образ збірним. До того ж кольорова гама цієї частини твору теж спроектована на 
"Чистилище". Для відтворення атмосфери благодаті та просвітлення, якою наповнені останні пісні 
"Чистилища" та "Раю", Еліот обрав голубий, білий та зелений кольори. 

П’ята частина поеми "Великопісна середа" у своєму самостійному варіанті мала назву "La Sua 
Volum-tade" ("Його воління"). Прототекстом цього метатекстового включення є 85 строфа третьої 
пісні кантика "Рай", а саме діалог Піккарди із Данте: "Його воління – мир наш, моря води, // Куди 
зусюди всяк несе ручай // Його всі твори й вироби природи" [6: 352]. Ця алюзія актуалізує в підтексті 
твору ще один мотив, який знайде подальший розвиток у "Чотирьох квартетах" – мотив покори волі 
Господа. Рядок із останньої строфи поеми "Our peace in His will" [12: 67] ("Покій наш у його 
всевишній волі") є неатрибутованою цитатою із Данте. У праці "Данте" Еліот зауважував, що "ці 
слова відомі навіть тим, хто Данте не читав". І далі продовжував: "в них закладена тайна нерівності і 
водночас неістотності цієї нерівності в ступенях святості святих. Усі абсолютно рівні, проте кожна 
ступінь відрізняється від іншої" [2: 322]. У примітках до поеми Еліот писав про історичність образу 
Піккарди: "сестра флорентійського Форезе (приятеля Данте) і Корсо (зачинщика усіх його бід) 
Донаті, монахиня, яка належала до ордену заснованому Кларою Ассізською, силою вилучена Корсо з 
монастиря і видана заміж" [2: 338]. У п’ятій частині образ "сестри в серпанку" ("veiled sister") 
безперечно корелюється із Дантовою Піккардою. Що є очевидним свідченням образної 
автоінтертекстуальності. 

Провелений інтертекстуальний аналіз дав можливість дійти наступних висновків:  
1) Творчість Данте була динамічним об’єктом культурологічних, теоретичних та теологічних 

штудій Еліота. Великий флорентієць є прецедентним автором у його поетичній творчості.  
2) Еліот актуалізував Дантовий інтекст у двох проявах: експліцитно та імпліцитно. Це ускладнює 

процес декодування та адекватної інтерпретації і робить поезії Еліота високоелітарними. Схематично 
даний тип інтеракції є одноступеневим: Т¹ → Т, де Т¹ – "Божественна комедія", а Т – інтертекст 
Еліота.  

3) Твори Данте у метатексті Еліота є джерелом не лише інтертекстуальності, а й 
паратекстуальності. Зафіксовано інтекст-епіграф до поезії "Любовна пісня Альфреда Дж. Пруфрока" 
та п’ять інтекстів-заголовків до кожної частини поеми "Великопісна середа".  

4) Функціонування підтекстів, які виникли внаслідок таких інтеракцій визначаємо як ключові та 
літературні. Оскільки в першому випадку інтекст повною мірою впливає на розуміння підтексту, а в 
другому, – орієнтований на літературне джерело.  

5) Центральними мотивами, які актуалізується в результаті "чужого слова" є мотиви духовного 
очищення та спокути, мотив пошуку, мотив лабіринту, мотив учня та учителя.  

6) З огляду на багатофункціональність дослідженої інтеракції, усі ідентифіковані функції можна 
класифікувати таким чином: 

до культурно-семіотичної групи зараховуємо: комунікативну, ігрову, апеляційну, сигнально-
мнемонічну; 

до змістово-трансформаційної відносимо: трансформаційну, смислопороджувальну, імагогічну, 
інтерпретаційну, функцію генералізації та аксіологічну (оцінну); 

до структурно-наратологічної групи функцій відносимо: структуротвірну та мотивну функції. 
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Статкевич Л. П. Паратекстуальность в поэзии "Великопостная среда" Томаса Стернза Елиота. 

В статье рассматривается интертекстуальность и роль дантовских мотивов в поэзии англо-
американского поэта ХХ века Т. С. Элиота "Ash Wednesday" (1930). Семантика интертекстуально 

структурированого произведения – амбивалентна и  диалогизирована. Используемые в поэзии 
интертекстуальные фигуры есть важными смыслообразующими элементами. Паратекстуальность 
анализируется как одноступенчатая интеракция: Т¹ → Т, где Т¹ – "Божественная комедия", а Т – 

интертекст Елиота. 

Statkevych L. P. The Great Wednesday Poetry by T. S. Eliot. 

This article deals with the role and intertextuality of Dante’s motives in T. S. Eliot’s poem "Ash Wednesday" 
(1930). The semantics of the intertextual text presented in dialogues is ambiguous. The intertextual figures 
are the important sensemaking elements. Paratextuality is considered to be single-step interaction: Т¹ → Т, 

Т¹ meaning "The Divine Comedy" and Т – Eliot’s intertext. 
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КОНОТАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА РІВНІ МОВИ ТА МОВЛЕННЯ 

У статті розглядається фразеологічне значення взагалі та його конотативний аспект 
зокрема. Визначено облігаторні та факультативні ознаки фразеологізмів. Робиться 
спроба виокремити складові конотації фразеологізмів та дається аналіз їх реалізації в 

авторському художньому мовленні. 

Будь-який мовний рівень починається з виділення його одиниць шляхом сегментації мовного 
потоку (речення, слова, морфеми, фонеми). Ці одиниці лягли в основу відповідних рівнів мови, 
існування яких не викликає жодних заперечень. Фразеологізми як мовні одиниці, виділяються у такий 
же спосіб, але ставити їх в один ряд з іншими мовними знаками неправомірно, оскільки вони мають 
властиві лише їм специфічні категоріальні ознаки. Чітке окреслення цих ознак є надто важливим, 
оскільки без їх знання неможливо виокремити фразеологізми як одиниці мови, з одного боку, а з 
іншого, говорити про закономірності використання їх у мовленні. Залежно від того, які категоріальні 
ознаки дослідник вважає конститутивними для фразеологічних одиниць (ФО), він зараховує ті чи 
інші словосполучення до фразеології або виносить їх за її межі. Метою нашої статті є розгляд 
конотації фразеологізмів на рівні мови та мовлення. 

Усі дослідники фразеології визнають ФО якісно новими одиницями, які морфологічно 
трактуються полілексичними, синтаксично – в більшій чи меншій мірі стійкими (усталеними) і 
семантично – в тій чи іншій мірі образними одиницями. Вони мають лише їм притаманні властивості, 
тобто категоріальні ознаки, кількість їх знаходиться в діапазоні від 1 до 17 (Ш. Баллі – 1, 
В. Л. Архангельський – 17). Однак, незважаючи на таку суттєву кількісну різницю, якісні ознаки 
можна узагальнити до наступного: 

• ФО – це особливий складений лінгвістичний знак, його компоненти – специфічно вжиті 
словесні знаки; 

• значення компонентів ФО фразеологічно пов’язані; 
• компоненти ФО мають відносну самостійність; 
• фразеологічні компоненти частково або повністю переосмислені; 
• між компонентами ФО різний ступінь семантичного зв’язку та послаблення власного 

значення компонентів; 
• семантична цілісність ФО та їх структурно-семантична подільність перебувають у 

діалектичному зв’язку; 
• основу фразеологізації становить епідигматика слова як вісь перехрещення його 

парадигматичних та синтагматичних зв’язків. 
Виходячи з цих міркувань, до обліґаторних категоріальних ознак ФО зараховуємо: 

полілексичність, цілісність значення, відтворюваність, відносну стійкість компонентного складу та 
структури, експресивність. 

До факультативних ознак фразеологізмів відносимо: ідіоматичність, яка виникла внаслідок 
метафоричного або метонімічного переосмислення вільного словосполучення та яка властива тільки 
центру фразеології – ідіомам; образність, яка експліцитно чи імпліцитно притаманна більшості ФО. 
Оцінність та емоційність характеризують також не всі ФО, зокрема, так звану фразеологічну 
периферію. Однак власне ці компоненти фразеологічного значення є чи не одними з основних, саме 
вони різнять фразеологічну номінацію від лексичної [1]. Цілісне фразеологічне значення порівняно з 
лексичним набагато складніше завдяки конотативному аспекту, значна ємність котрого суттєво 
збагачує інформативність ФО, і на цьому наголошують дослідники. 

Як знаки вторинної номінації фразеологізми мають достатньо суперечливу природу, сутність якої 
ще й сьогодні до кінця не з’ясована. Мовознавці одностайні в тому, що існує фразеологічне значення, 
яке має складну структуру і специфіка якого полягає у "вторинному відтворенні мовної картини світу, 
збагаченому досвідом інтелектуально-емоційного освоєння носіями мови відповідного "шматочка 
дійсності" шляхом переосмислення вже існуючих у мові знаків" [2: 20]. Фразеологічна номінація має 
опосередкований характер з відповідними фрагментами дійсності. Посередником між планом 
вираження фразеологізму та фрагментом дійсності виступають денотати та десигнати слів-
конституентів ФО. Фразеологічне значення трактується також як узагальнено-цілісне, а ступінь 
цілісності визначається наступною залежністю: "чим більше компоненти фразеологізму втрачають 
суто слівні ознаки, тим цілісніше значення фразеологізму, і навпаки" [3: 14]. Якщо значення вільного 
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словосполучення формується у мовленнєвому процесі, то формування значення у процесі 
фразеологічної номінації має мовний характер.  

Як і більшість учених-фразеологів, ми розрізняємо в структурі фразеологічного значення три 
компоненти: денотативний, сигніфікативний та конотативний. Під денотативним компонентом ми 
розуміємо співвіднесеність ФО з предметами та явищами об’єктивної дійсності. Сигніфікативний 
компонент фразеологічного значення виражає обсяг інформації, яку несе ФО, тобто узагальнене 
поняття про предмет чи явище об’єктивної дійсності. Ці дві складові фразеологічного значення є 
об’єктивними елементами і відповідають логіко-предметному змістові ФО. Конотативний елемент 
фразеологічного значення відображає відношення суб’єкта до об’єктів реальної дійсності та їх оцінку. 
Традиційно у мовознавстві під конотацією розуміють усі доповнення до предметно-логічного 
(когнітивного) ядра ФО, і передовсім, оцінні та емоційно-експресивні. Разом з тим розмежування цих 
компонентів (предметно-логічного та конотативного) у семантиці мовної одиниці є умовним, що 
експериментально довів В. В. Левицький, який, досліджуючи лексичне значення, стверджує, що "[...] 
це структурована цілісність, де емоційне невід’ємне від раціонального, логічного, а логічне – від 
власне мовного – синтаксичного" [4: 14].  

Розглядаючи ФО як оцінно-емоційно-експресивні мовні одиниці, варто визначити місце 
конотативного аспекту в структурі фразеологічного значення. Думки мовознавців з цього приводу  
дещо розбігаються: одні, і їх більшість, стверджують, що він є додатковим, тобто конотативним 
компонентом; інші обстоюють думку про те, що не може бути додатковим той компонент, який 
відіграє провідну роль у значенні мовної одиниці. Вони стверджують, що "експресивно-модальний й 
оцінно-емоційні елементи не доповнюють предметно-логічну інформацію фразеологічного значення, 
а утворюють разом з нею діалектичну єдність, оскільки сам процес пізнавання виражених 
фразеологічною семантикою реалій має емоційно-інтелектуальний характер" [2: 19-20]. Адже 
фразеологічні одиниці емотивно позначають об’єктивну дійсність, їх основне мовне призначення 
полягає не стільки в номінації об’єкта, скільки в його емотивній оцінці, яка може бути як позитивною 
так і негативною (nach jmdm., etw. kräht kein Hahn – niemand kümmert sich um  jmdn., etw.). 

Власне емотивність, на думку В. М. Телії, уможливлює провести межу між ФО та стійкими 
сполуками слів і реченнями нефразеологічного типу. 

Під емотивністю ми розуміємо вираження емоцій мовними засобами усіх рівнів та зараховуємо до 
конотації, яка розглядається в мовознавстві ширше – як інформація, яка начебто нашаровується на 
логіко-предметний зміст мовної одиниці. Тому широке розуміння поняття "конотація" охоплює 
наступні компоненти: суб’єктивно-оцінний, емоційний, експресивний та кваліфікативний. 

Услід за О. В. Куніним [5: 151-158] ми доповнюємо зміст конотації ще й образністю, яка властива 
абсолютній більшості фразеологізмів, хоч почасти представлена латентно, і вважаємо складовими 
конотації: експресивність, емотивність, оцінність, образність і функціонально-стилістичний 
компонент. Експресивність ототожнюється окремими лінгвістами з емоційністю. Ми погоджуємося, 
що ці поняття пов’язані між собою, але не тотожні. Як лінгвістична категорія, інтенсивність є поняття 
багатопланове і ширше, ніж емоційність чи образність. Емоційні засоби вираження завжди 
експресивні, але експресивні мовні засоби можуть і не бути емоційними. Ці дві категорії перебувають 
у співвідношенні частини і цілого.  

Емоційність тісно пов’язана з оцінністю причинно-наслідковим зв’язком. Емоційне забарвлення 
ФО присутнє лише там, де фразеологізм містить елемент оцінки. "Оцінка – це об’єктивно-суб’єктивне 
або суб’єктивно-об’єктивне ставлення людини до об’єкта, виражене мовними засобами експліцитно 
або імпліцитно" [5: 155]. 

Викладені вище іманентні ознаки фразеологізмів як мовних одиниць зазнають у мовленні 
найрізноманітніших впливів. Саме тому й сьогодні актуальним для фразеології залишається вислів 
В. В. Виноградова про доцільність вивчення тенденцій змістового розвитку мовних одиниць та 
дослідження способів їх індивідуально-творчого вживання й перетворення, а також їх функцій у мові 
художньої літератури [6: 167-168]. Власне в художньому мовленні реалізовуються як експліцитні, так 
й імпліцитні можливості фразеологізмів, які виступають невичерпним джерелом виражально-
зображувальних засобів для художнього відтворення дійсності. 

Мова художньої літератури з погляду лінгвістики є передовсім системою мовних виражальних 
засобів. Фразеологізми є суттєвим компонентом цієї системи, оскільки можливості формування 
експресивно-емоційно-оцінних конотацій у сфері фразеології набагато ширші, аніж у сфері 
лексикології.  

Простежимо сказане на прикладі ФО: auf leisen Sohlen – leise, unbemerkt у романі Йозефа Рота 
"Готель Савой" [7]. 
(1) Auf sanften Pantoffeln ging sie durchs Leben. Niemals sprach sie mit lauter Stimme. Oft seufzte sie und 
schneuzte sich. 
(2) Mit abgeblendeten Scheinwerfern, auf lautlosen Rädern, ohne Hupenschrei, im Dunkel der Nacht floh 
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Bloomfield vor dem Typhus, vor der Revolution. 
(3) Tadeus Montag ist ein Todeskandidat, dünn, blaβ... Tadeus Montag aber hat schon die lautlosen 
Schattensohlen eines Heiligen. 
(4) Er geht auf zerrissenen Sohlen allerdings, aber selbst die weichen Pantoffeln Hirsch Fischs werden auf 
diesen Steinflieβen hörbar. 

Семантика базової ФО розбудовується в усіх чотирьох прикладах у різний спосіб. Субституція 
Sohlen на Pantoffeln (1) лаконічно інформує читача про те, що героїня – домогосподарка, її світ 
замикається у стінах власного дому; наступна субституція leise – sanft збагачує ФО семою – тиха і 
смиренна жінка, що помітно інтенсифікує значення висловлювання в цілому. У прикладі (2) 
субституція Sohlen – Rädern доповнює значення базового фразеологізму тим, що герой любитель 
автомобілів, які стали невід’ємним його атрибутом. Атрибутивна субституція leise – zerrissen (4) 
однозначно прочитується в контексті: пан Фіш – людина бідна, без будь-яких статків і водночас 
невпевнена у собі. В усіх наведених ілюстраціях зазнав суттєвих змін конототивний аспект значення і 
зокрема інтенсивність та образність ФО. Завдяки текстовому оточенню актуалізується значення 
вільного словосполучення на фоні фразеологічного значення (2, 4). 

Креативне використання ФО для досягнення певних інтенцій, а відтак естетично спрямованого 
мовлення уможливлює передовсім неконкретизована адресованість фразеологізму, його локальна та 
темпоральна відносність та семантична гнучкість. 
(5) Eibenschütz wollte noch einen Schrei ausstoβen, aber sank sofort nieder, der Schrei erstarb in der Kehle. 
[8: 229].  
Базовими для даного авторського новотвору слугують два кодифіковані фразеологізми  
1) das Wort erstarb jmdm. auf den Lippen – слова завмерли в кого-небудь на вустах, він не зміг 
вимовити жодного слова;  
2) jmdm. in der Kehle stecken bleiben (ugs.) – von jmdm., vor Schreck, überraschung nicht geäuβert werden 
können. 

Предметно-логічне ядро контамінованого фразеологізму не набуває нового значення: крик 
застряг/застиг у нього в горлі, однак конотативний аспект зазнає суттєвих змін: посилюється 
інтенсивність дії, увиразнюється образність та зростає емоційність усього висловлювання . 

Фразеологічна номінація здійснюється на основі непрямої (вторинної) номінації або семантичного 
перетворення конституентного складу. Їх комунікативна значущість полягає в оцінності, емоційності 
та експресивності. Саме фразеологізми надають мові яскравих національних рис і того неповторного 
колориту, який відрізняє мови одну від іншої.  

За висловлюванням М. О. Бабкіна [9: 10], ФО експресивно-емоційно забарвлюють той зміст, 
носієм якого вони є. Фразеологізми не стільки називають особу, предмет, ознаку чи явище, як 
змальовують їх, тобто дають характеристику та виявляють ставлення мовця до об’єкта мовлення. У 
більшості ФО, і це стосується передовсім фразеологічного ядра, конотативний аспект значення 
домінує над денотативним, тому вони не тільки називають предмет, явище чи дію, але й 
характеризують, а також виражають ставлення мовця до них. Діалектичне поєднання у змісті ФО 
номінативних й емоційно-оцінних елементів дає широкі можливості письменникові використати ФО 
для передачі як логічного змісту думки, так і уявлення про предмет, а через останнє – і для вираження 
емоційного ставлення до предмета думки.  

Дослідники фразеології підкреслюють, що естетичний зміст та виняткова смислова вагомість 
фразеологізму, як правило, узгоджуються з його граматичною відшліфованістю, словесною 
економністю, синтаксичною симетричністю і характерною ритмомелодикою, тобто з філігранністю 
його форми [10: 184]. Доречно вжитий та вміло акцентований у тексті фразеологізм здатний замінити 
багатослівну логічну побудову, образно узагальнити сказане, пожвавити мовлення й надати йому 
особливої емоційно-експресивної тональності. Внутрішні потенційні виражальні можливості ФО у 
художньому мовленні ще більше посилюється, набувають нових відтінків аж до антонімізації щодо 
базового фразеологізму 
(6)Wo zwei oder drei zusammensaβen, tropften die Worte einzeln und schwer von den Lippen... [11: 94]. 
KP: jmdm. leicht / glatt von den Lippen gehen / flieβen – von jmdm. ohne Bedenken geäuβert werden (DU 
11, S.487). 

Субституючи кодифікований компонент flieβen на tropfen, автор знижує інтенсивність дії, 
досягнений прагмалінгвістичний ефект посилюється завдяки експансії ФО новим компонентом 
einzeln і дія стає майже неможливою через наступну антонімічну субституцію glatt на schwer. 

Мовленнєва інтенсифікована виразність у художньому тексті забезпечується в основному мовно-
структурними засобами (семантикою, звуковим складом ФО, наголосом, інтонацією, порядком слів), 
різноманітними способами й прийомами стилістичної обробки фразеологізмів (алітерацією, 
асонансом, трансформацією усталеної форми, трансформацією граматичних категорій та ін.), 
застосуванням синтаксико-стилістичних фігур (еліпсиса, повтору, плеоназму, градації, ампліфікації, 
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антитези, оксюморона, каламбуру, тощо) та використанням тропів. Вона слугує однією із вагомих 
складових посилення експресивності мовлення та співреалізовує емотивну, волюнтативну, естетичну 
та комунікативну функції художньої літератури.  

Серед виражальних засобів художнього зображення, які містять і лінгвістичний, і естетичний 
елементи, провідна роль належить фразеологізмам. Іманентні ознаки ФО – експресивність, 
емоційність, оцінність – дають широке поле для індивідуальної мовотворчості, формують стилістичну 
сутність мовлення, а відтак суттєво обумовлюють індивідуальний стиль мовця. 

Багатство виражальних засобів німецької мови на фразеологічному рівні є одним із переконливих 
свідчень її рівня розвитку та довершеності. Воно виявляється в стилістичній складності, у наявності 
широкої палітри синонімів та в інших паралельних способах зображення. Образність семантичної 
структури ФО, узагальнений та переносний характер значення, експресивно-стилістичне наповнення 
обумовлюють широке використання ФО у художніх текстах як яскравого та лаконічного засобу 
увиразнення мовлення.  
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Тимощук Н. П. Коннотация фразеологизмов на уровне языка и речи. 

В статье рассматривается фразеологическое значение, в частности его конотативный аспект. 
Определены облигаторные и факультативные признаки фразеологызмов. Выделяются 

составляющие компоненты коннотации фразеологизмов та анализируется их реализация в 
авторской художественной речи. 

Tymoshchuk N. P. Connotation of the Phraseological Units on the Level of Language and Speech. 

Phraseological meaning and its connotative aspect in particular are examined in the article. The 
obligatory and optional features of the phraseological units are defined. An attempt to separate 

the components of the phraseological units' conotation is made and the analysis of their 
realization in author's literary speech is given. 
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ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ САМООЦІНКИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ 
ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРОЗОВИХ ТВОРАХ 

Статтю присвячено аналізу гендерних особливостей мовної реалізації самооцінки в сучасних 
англійських та українських прозових творах. Виявлено гендерні особливості самоцінних 
суджень персонажів-чоловіків та персонажів-жінок та розкрито їх зміст. У результаті 

аналізу виявлено аломорфні та ізоморфні риси реалізації категорії самооцінки в гендерному та 
лінгвокультурному аспектах. 

Сучасне мовознавство розвивається в антропоцентричному напрямі, вивчаючи зв’язок мови з 
мисленням людини, її емоційним світом, загальнолюдськими та національно-культурними 
цінностями.  

Оцінка – це така думка про предмет, яка виражає його характеристику з огляду на категорії 
цінності, а цінність – це будь-який предмет певного зацікавлення, бажання, прагнення тощо. Як 
антропоцентрична категорія, оцінка залежить від відповідності нормам, принципам, які діють у 
певній мовній спільноті. У повсякденній свідомості універсальність категорії оцінки невід’ємна від 
національної специфіки сприйняття світу. Оцінка характеризується низкою критеріїв, які 
віддзеркалюються через певну національну культуру і набувають особливої ціннісної значущості, що 
знаходить висвітлення і вираження в мові. 

Гендерний підхід дозволяє розглядати структури мови в контексті різниці між чоловіками і 
жінками, що особливо яскраво виражена в ряді концептів, які входять до складу оцінного тезауруса. 
Базовими гендерними концептами є концепти "чоловіче" і "жіноче", що розглядаються не тільки з 
погляду їхньої біологічної сутності, але і як поняття, в яких відбивається чинний суспільний устрій, 
соціальні ролі та стереотипи статей і які змінюються в ході розвитку людського суспільства [1].  

Гендерна оцінка – це вид соціальної оцінки суб'єкта чи об'єкта навколишньої дійсності, підставою 
якої є базова ознака "чоловіче" чи "жіноче". Як і взагалі оцінка, гендерна оцінка може займати різне 
місце в семантиці лексичних одиниць: вона може бути компонентом денотативного аспекту значення, 
компонентом конотації, а також може бути частиною обох компонентів лексичного значення [2: 129]. 

Вивчення гендерних розбіжностей у самооцінних судженнях персонажів англомовної та 
україномовної прози є актуальним, оскільки дозволяє виявити ізоморфні та аломорфні риси 
гендерних та лінгвокультурних особливостей реалізації самооцінки.  

Сьогодні в лінгвістиці немає однозначного визначення поняття "оцінка". Оцінку розуміють як 
вираження ціннісного відношення суб'єкта до іншого суб'єкта, предмета, явища [2; 3; 4; 5; 6], як 
позитивне або негативне судження про те, що називається цією лінгвістичною одиницею [7], як 
судження мовця, його ставлення – схвалення або несхвалення, бажання тощо –  як одна з основних 
частин стилістичної конотації [3]. 

У нашому дослідженні під самооцінкою ми розуміємо оцінне ставлення мовця до самого себе, до 
своїх дій, вчинків та особистих характеристик (думок, якостей) [2; 3; 6]. 

Самооцінка в мовленні персонажів аналізованих англомовних та україномовних творів 
розглядається нами з точки зору поділу її на позитивну та негативну. 

Під час дослідження було визначено певні параметри особистості об'єкта висловлення 
(персонажа-жінки та персонажа-чоловіка), на які, як правило, спрямована його позитивна чи 
негативна самооцінка. Розглянемо ці параметри на прикладах репрезентації позитивної самооцінки 
персонажів-чоловіків у сучасних англійських та українських прозових творах: 

1) ментальні та інтелектуальні характеристики об'єкта оцінки: погляди, ідеї, судження; його риси 
характеру, певні якості особистості, наприклад: 

"I somehow felt that I had one prominent advantage over these gentlemen, and that was – good 
character" [8: 27]. 

У цьому прикладі персонаж-чоловік вихваляється своїми особистими якостями, підкреслюючи, 
що він має гарний характер, і це його перевага над іншими. 

Наступний приклад з роману Ю. Андруховича демонструє висловлення вихваляння героя 
Штундери, тобто самооцінки зі знаком "+": "–Там вийде не більш як півтори сотні. Можна я зараз 
викличу його надвір і дам йому по чайнику? Ти ж знаєш, я можу" [9: 56]. 

2) соціально-статусні характеристики: вік, гендер, професія, освіта, матеріальний стан, 
національна, расова приналежність тощо, наприклад: 

"- You see? I married a German lady," – said Caypor gravely. 
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"- Oh, really?" 
"- I don't think anyone could be more patriotic than I'm. I'm English through and through and I don't 

mind telling you that in my opinion the British Empire is the greatest instrument for good that the world has 
ever seen, but having a German wife I naturally see a good deal of the reverse of the medal... " [10: 126]. 
Цей приклад ілюструє те, як персонаж-чоловік пишається своїм патріотизмом і тим, що він англієць, 
вихваляючи свою приналежність до цієї національності. 

Наступний приклад демонструє позитивну оцінку власної зовнішності україномовним 
персонажем-чоловіком: "Він глянув на своє відображення – о, та я ще добре зберігся... " [11: 89]. Із 
цього самооцінного судження робимо висновок, що персонаж-чоловік вважає, що він виглядає 
молодше за свій вік. 

У наступному прикладі позитивна оцінка англомовним персонажем-чоловіком власної 
зовнішності вербалізується за допомогою двох метафор (100-watt Supercharmer smile, 150-watt 
Jumbocharmer). Механізм метафори базується на образному уявленні, якому відповідає ціла низка 
підкріплених смислів – експресивного, оціночного, стилістичного. Адже метафора, як правило, дає 
інформацію про те, як мовець ставиться до позначуваного об'єкта (у нашому прикладі, як персонаж-
чоловік оцінює себе): "Me again," I said giving her my 100-watt Supercharmer smile (I decided to hold the 
150-watt Jumbocharmer for a more propitious time) [12: 30]. 

Наступний приклад є ілюстрацією позитивного самооцінного судження україномовного 
персонажа-чоловіка про свої професійні якості: "...Останнє словосполучення, хоч і не бозна яке 
вишукане, бралося з нахилу до всіляких фонетичних красивостей. Бо навіть залишаючись наодинці з 
власними потоками й монологами, я не переставав бути професійним літератором..." [13: 127]. 
Герой роману позитивно оцінює свої літературні здібності та навички. 

Отже, параметри, за якими формується самооцінка персонажів-чоловіків в україномовних та 
англомовних творах, однакові, різними є мовні засоби вираження самооцінних суджень, що 
пояснюється різними типами мов (англійська – мова аналітичного, українська – синтетичного типу). 

Наступні приклади ілюструють висловлення позитивної самооцінки жінками-персонажами 
англомовних та україномовних творів: 

1) ментальні та інтелектуальні характеристики об'єкта оцінки: погляди, ідеї, судження; його риси 
характеру, певні-якості особистості, наприклад: 

Моя сила волі була основною ланкою ланцюжка, котрий привів мене до успіху [14: 99]. 
Україномовна персонаж-жінка у цьому прикладі позитивно оцінює свої риси характеру. 

"You know how intelligent I am" [15]. Англомовна персонаж-жінка у цьому прикладі позитивно 
оцінює свої особистісні якості. 

Таким чином, позитивна самооцінка за аналізованим параметром присутня в мовленні як 
англомовних, так і україномовних чоловіків і жінок.  

2) соціально-статусні характеристики: вік, гендер, професія, освіта, матеріальний стан, расова, 
релігійна приналежність тощо, наприклад: 

"She would excel in all her roles – ardent, clever, sage and loving" [15]. У цьому прикладі персонаж-
жінка позитивно оцінює свої професійні якості за допомогою вживання прикметників із позитивною 
конотацією.  

У наступному прикладі позитивне самоставлення персонажа-жінки експлікується за допомогою 
прикметника right, дієслова achieve, іменника professionalism: ….Women, too, want to carve out careers 
for themselves... if a woman wants to self-actualize, let her do it…. I have chosen my road… it is right and it 
is mine… I have achieved all this only thanks to my own professionalism… [15]. 

3) поведінка, вчинки, дії, риси зовнішності, наприклад: 
"I am going for a drive that day with him", – she said. 
"With him! What does he matter? You can throw him over!" 
"I am not in the habit of throwing people over!" [16]. У цьому прикладі показано самовихваляння 

героїні своєю поведінкою. Вона наголошує на тому, що ніколи не підводить людей та не відміняє 
домовленості. 

В обох зіставлюваних спільнотах для жінки її зовнішність є одним з найважливіших факторів 
формування її самооцінки. Наступні приклади ілюструють позитивну самооцінку англомовної та 
україномовної жінки-персонажа власної зовнішності: …She found that she had a very handsome figure 
and countenance… [17: 87].   

 "...Пізніше, коли вона вже витиралася всіма п'ятьма рушниками, її думка посунулася трохи далі: 
"Одного з них я люблю, другий мені подобається". Тіло зробилося сухим і теплим. Це було без сумніву 
її тіло. Добре, що воно було її ..." [13: 201]. 

Розглянемо приклади експлікації негативної самооцінки персонажів-жінкок: 
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"- Пішли ви всі... злостилася Марта, але здавалося, що їй дуже хочеться плакати. – Чого я сюди 
приперлася? У мене вдома діти, а я, дурна, поїхала за тим старим придурком..." [9: 77]. У цьому 
прикладі героїня роману Ю. Андруховича "Рекреації" Марта демонструє негативну самооцінку та 
критику своїх вчинків.  

У наступному прикладі негативна самооцінка англомовної персонажа-жінки експлікується за 
допомогою вживання оцінних прикметників obscene putrefying та пейоративної метафори lump of 
flesh.  

She had been lying naked among the bottles, the pills, the half-eaten food, an obscene putrefying lump of 
flesh… [16]. 

У наступному прикладі англомовна персонаж-жінка демонструє негативну самооцінку своїх 
інтелектуальних здібностей: 

"Well, I’m not very well educated and I’m not very clever but it doesn’t prevent me to love him…" [15]. 
Наведемо приклад мовної реалізації негативної самооцінки власних здібностей україномовною 

персонажем-жінкою: "Ти ж знаєшь, я така темна у цих технічних справах... Ну нічого не розумію... 
Дурепа повна... " [18]. 

У наступному прикладі негативна оцінка власної зовнішності англомовною персонажем-жінкою 
вербалізується за допомогою стилістичного прийому гіперболи. My  hair was a mess and I did my last 
manicure shortly after the Korean War [12: 164]. Навіть необізнаний читач зможе отримати образ 
занехаяної жінки з заниженою самооцінкою. 

У наступному прикладі для експлікації негативної самооцінки україномовної персонажа-жінки 
використовується емотивно-оцінна лексема кабаняка: Ну ти глянь на мене, кабаняка й годі! [19: 45]. 

Аналіз мовного вираження негативної самооцінки персонажів-чоловіків показав, що українські 
персонажі-чоловіки досить багатослівні та використовують більше експресивних засобів для 
вираження негативних емоцій у порівнянні з представниками англійської лінгвокультури. 
Порівняймо вираження негативної самооцінки за параметром соціально-статусної характеристики 
мовця: 

" ... зате сьогодні я був би собою, а не кимось, я жив би власним життям, грав би кобіт наліво й 
направо, спокушав би юних мавп, таких як ця, трепетав би від весен, як двадцять років тому, і не 
перетворювався в потенційно патентованого імпотента ..." [13: 89]. Герой твору жалкує про 
втрачені колись можливості та негативно оцінює свій статус. 

Наступний приклад ілюструє негативну оцінку власної поведінки та власного характеру 
англомовним персонажем-чоловіком. Негативна самооцінка вербалізується за допомогою оцінного 
іменника fool, що має негативну конотацію. У даному прикладі автор також використовує 
стилістичний прийом ефект обманутого сподівання, завдяки якому читач отримує уявлення про 
ставлення мовця до предмету (у нашому випадку, самооцінку героя твору): 

A man would be a fool to become involved with a woman like that. 
I am a  fool [12: 140]. 
Наведемо приклади вираження негативних самооцінних суджень україномовних персонажів-

чоловіків, що ілюстують негативну самооцінку своїх дій та зовнішності: 
"...Наближаючись до свого тридцять сьомого року, Артур Пепа зауважив за собою не тільки 

накопичення втоми, що виявлялося, зокрема, у ганебному і не припустимому раніше храпінні, і не 
тільки заростання ніздрів та вушних раковин не баченим досі гидким волоссям (чим Ти ще мене 
обдаруєш, Друже-Боже — лупою, випаданням зубів, простатитом?! — бунтував у ньому 
алкогольний аґностик) ... " [13: 34]. У цьому прикладі персонаж-чоловік негативно сприймає та 
оцінює свій зовнішній вигляд. 

Наступний приклад ілюструє негативну оцінку англомовного персонажа-чоловіка власних 
професійних та особистих якостей. Вербалізація категорії самооцінки відбувається за допомогою 
вживання редукованої ідіоми Jack of all trades, master of none: ‘I know a few useful blokes’, he told her. 
‘Painters, plumbers and such.’ He scribbled down his name and address. ‘Jack of all trades, that’s me,’ he 
said, before he drove off into the night [20: 39]. 

Аналіз гендерних відмінностей у мовній реалізації самооцінки в сучасній англомовній та 
україномовній прозі дозволяє стверджувати, що: 

− основними параметрами формування самооцінки персонажів обох статей у 
досліджуваних творах є інтелектуальні якості, соціальний статус та зовнішність; 

− персонажі-жінки більш ніж персонажі-чоловіки критичні у ставленні до себе, що 
проявляється в тому, що негативні жіночі самооцінні судження зустрічаються в текстах 
україномовної та англомовної прози значно частіше, ніж приклади негативної самооцінки 
персонажів-чоловіків; отже, ми можемо зробити висновок, що в мовній картині світу 
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персонажів-жінок негативна оцінка займає  важливіше місце, ніж у мовній картині персонажів- 
чоловіків; 

− аналіз висловлювань самооцінки персонажів-чоловіків сучасних англомовних та 
україномовних творів показує, що чоловіча самооцінка відрізняється більшою стриманістю ніж 
жіноча, що проявляється у використанні меншої кількості експресивних мовних засобів у 
самооцінних висловленнях; 

− параметри, за якими формується самооцінка персонажів-чоловіків та персонажів-жінок 
в україномовних та англомовних творах, є однаковими, проте різними є мовні засоби вираження 
самооцінних суджень, що пояснюється різними типами мов (англійська – мова аналітичного, 
українська – синтетичного типу); 

− якщо в українській мові вербалізація самооцінних суджень найчастіше відбувається за 
допомогою словотворчих афіксів, то в англійській мові, як мові аналітичного типу, ця категорія 
експлікується найчастіше за допомогою оцінної лексики; 

− в українономовній прозі персонажі-чоловіки та персонажі-жінки частіше 
використовують лексику стилістично зниженого тону. Взагалі їх мовлення є більш емоційно 
насиченим та виразним, на противагу представникам та представницям англомовної 
лінгвокультури, які є значно стриманішими у прояві своїх як негативних так і позитивних емоцій 
при вираженні власної самооцінки; 

− оцінюючи себе, англомовні та україномовні персонажі-жінки більшу увагу, ніж 
персонажі-чоловіки, приділяють рисам своєї зовнішності та привабливості; 

− у самохарактеристиках та самооцінці персонажів-чоловіків більшу ціннісну роль 
відведено рисам характеру, професійній діяльності та матеріальному становищу; 

− українські персонажі-чоловіки частіше оцінюють себе за параметрами зовнішності, а 
англійські персонажі-чоловіки більше уваги приділяють свому соціальному статусу, 
професійним та діловим якостям; 

− самооцінні судження англомовних персонажів-жінок більш спрямовані на сферу 
матеріального, у той час як україномовні жінки-персонажі оцінюють себе переважно у площині 
свого духовного життя. 

Пропоновані висновки достатньо переконливо свідчать про те, що гендерні відмінності в 
самооцінних судженнях персонажів лежать у концептуальній сфері. Доцільно припустити, що дещо 
неоднаковий підхід до описування персонажів є відбитком гендерних особливостей особистісних 
картин світу, характерних для чоловіків та жінок, а також мають певну етнокультурну специфіку, 
зумовлену особливостями менталітету українського та англійського етносів. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Борисенко Н. Д. Гендерный аспект репрезентации персонажей речи в английских драматических 
произведениях конца ХХ столетия: Автореф. дис. … канд. филол. наук. – К.: 2003. – 20 с. 
2. Бєссонова О. Л. Оцінний тезаурус англійської мови: когнітивно-гендерні аспекти. Монографія. – Донецьк: 
ДонНУ, 2002. – 362 с. 
3. Блох М. Я., Ильина Н. В. Структура и семантика оценочной конструкции // Функциональная семантика 
синтаксических конструкции: Межвуз. сб. науч. тр. / Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – М., 1986. – С. 14-23. 
4. Вольф Е. М. Варьирование в оценочных структурах // Семантическое и формальное варьирование. – М.: 
Наука, 1980. – С. 273-294. 
5. Ивин А. А. Основания логики оценок. –  М.: Изд-во Моск. гос. ун-та, 1970. – 230 с. 
6. Космеда Т. А. Аксіологічні аспекти прагмалінгвістики: Формування і розвиток категорії оцінки. – Львів: 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2000. – 350 с. 
7. Арнольд И. В. Стилистика современного английского языка (Стилистика декодирования): Учеб. пособ. для 
студ. фак. и ин-тов иностр. яз. – Л.: Просвещение, 1973. – 301 с. 
8. Twain M. Stories. – K.: Dnipro Publishers, 1979. – 176 p. 
9. Андрухович Ю. Рекреації. Роман. – Львів: Піраміда, 2005. – 232 с. 
10. Maugham W. S. Collected Short Stories: In 4 v. – London: Cox & Wyman Ltd, 1979. – Vol. 3. – 238 p. 
11. Пагутяк Г. Смітник Господа нашого. Радісна пустеля – К., 2000.  – 249 с. 
12. Rankin I. Let It Bleed. – L.: Orion, 1999. – 360 p. 
13. Андрухович  Ю. Дванадцять обручів. – К.:  Критика,  2004. – 343 с. 
14. Забужко О. Дівчатка. – К., 2005. – 247 с. 
15. Lessing D. Martha Quest http://www.harpercollins.com/catalog/excerpt 
16. Lessing D. The Golden Notebook http://www.harpercollins.com/catalog 
17. Hailey A. Airport. – N.Y.: Bartnam Books, 1970. – 545 p. 
18. Забужко О. Я, Мілена. – К., 2005.  – 325 с. 

http://www.harpercollins.com/catalog/excerpt
http://www.harpercollins.com/catalog


І. В. Асмукович. Гендерний аспект репрезентації самооцінки в сучасних англійських та українських прозових творах 

 
159 

19. Андрухович Ю. Перверзії. – К., 2006. – 238 c. 
20. Fisher D. The Bedquilt. – L., 1987. – 262 p. 

 
Матеріал надійшов до редакції 15.03. 2009 р. 

Асмукович И. В. Гендерный аспект репрезентации самооценки в современной английской 
и украинской прозе.  

В статье рассматривается гендерный аспект категории самооценки и его проявления в 
современной английской и украинской прозе. Выявлены гендерные особенности самооценочных 

суждений персонажей-женщин и персонажей-мужчин и раскрыто их содержание. Проведён анализ 
литературных произведений и выявлены черты алломорфизма и изоморфизма в реализации 

категории самооценки в гендерном и лингвокультурном аспектах. 

Asmukovich I. V. Gender Aspect of  Self-Estimation Representation in Modern English 
and Ukrainian Prose.  

The paper addresses the gender aspect of  self-estimation category and its representation in modern English 
and Ukrainian prose. The gender peculiarities in self-estimation judgements of male and female personages 

were identified and their content was revealed. The analysis of literature showed the isomorphism and 
alomorphism  of the gender and lingvocultural features of the self-estimation category realization.  
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СОЦІОЛЕКТ КОКНІ У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 19-20 СТ. 

Стаття присвячена використанню регіональних та соціальних діалектів Англії у прозових творах 
видатних британських письменників 19-20 ст. Проаналізовано функціонування фонетичних, 

граматичних та лексичних особливостей  соціального діалекту кокні у творах Чарльза Діккенса, 
Бернарда Шоу, Вільяма Сомерсета Моема. 

Вивчення англійських соціальних діалектів набуває великого значення у процесі навчання 
англійської мови як спеціальності на факультетах іноземних мов університетів. Не знаючи 
особливостей англійських соціальних діалектів, студент отримує дещо однобічне уявлення про 
будову сучасної англійської мови, його розмовні особливості та особливості мови поза Англією 
(американський, канадський, австралійський та інші варіанти англійської мови). Студент, який не 
знайомий з лексичними, фонетичними та граматичними особливостями англійських соціальних 
діалектів, позбавлений можливості читати в оригіналі англійську літературу, як класичну, так і 
сучасну, в якій широко використовуються соціальні діалекти не тільки у мовленні персонажів, але й 
самого автора. 

Вивчення діалектів дає безцінний матеріал не тільки для пізнання глибоких витоків мови, його 
історичного минулого, але й дозволяє оцінити та зрозуміти особливості становлення та розвитку 
літературної норми, різноманітних соціальних та професійних говорів, а також мовних варіантів, які 
виникли за межами основної території розповсюдження мови [1: 109]. Тільки з урахуванням 
діалектних даних можна зрозуміти не лише так звані "відхилення" від правил вимови та граматики, 
але й власне правила; вивчення діалектів може слугувати міцним підґрунтям для дослідження 
становлення та розвитку значень слів. 

У творах британських авторів широко використовувалися регіональні та соціальні діалекти 
англійської мови. Емілі Бронте вживає йоркширський діалект у творі "Грозові перевали", Елізабет 
Гаскел – регіональний ланкширський у романі "Мері Бартон". Південний діалект графства дорсет 
знайшов своє відображення у романах Томаса Гарді. У віршованих творах Альфреда Тенісона для 
мовної характеристики селянина автор звертається до ланкаширського діалекту. Герой Чарльза 
Діккенса Сем Веллер із "Посмертних записок Піквікського клубу" говорить на соціальному діалекті 
кокні. До цього ж соціолекту звертається Бернард Шоу у творах "Майор Барбара" та "Пігмаліон". Не 
обминув увагою феномен кокні В. Сомерсет Моем.  

Метою даної статті є вивчення особливостей англійського діалекту кокні у творчості англійських 
письменників 19-20 ст.  

Наприкінці 19 ст. в Англії існувала співдружність письменників, що писали на кокні та називали 
себе "Cockney School". До ії складу входили такі відомі письменники як Л. Хант, Дж. Кітс та 
В. Хезліт. Творчість цих письменників зазнавала нищівної критики з боку аристократичного 
суспільства, бо вважалась поезію нижчого, робітничого класу. 

Кокні є найпоширенішою формою лондонського акценту. Термін "кокні" позначає як акцент, так і 
групу людей, яка ним розмовляє. Етимологія кокні є предметом багатьох диспутів. Одна група вчених 
пояснює походження "кокні" буквально від виразу "яйце півня", (cocks's egg) – деформоване яйце, що 
зазвичай породжує малодосвідчена курка. Таке порівняння було вживане до слабкого лондонця у 
його порівнянні з сильним здоровим жителем сільської місцевості. У XVII ст. таким терміном 
називали вже будь-якою жителя Лондона  [3: 169]. "Етимологія пояснює походження слів, але лише 
життя кокні пояснює їх мову – епітети та іронію, сленг, який може бути водночас евфемізмом і 
життєрадісним прислів'ям, незвичайною пародією, навмисним фонетичним відхиленням або 
перебільшеною помилкою мовлення", – зазначає М. М. Маковський [4: 13].          

Кокні привертав увагу літераторів, з чого можна робити висновки про його розвиток у різні часові 
проміжки та його статус. Особливості усного мовлення кокні часто подають у вигляді одного 
речення, як, наприклад: This hеvening and these harticles hup in the 'ouse (This evening I'll hang these 
articles up in the house), проте не лише додавання звука  [h]  до початкового голосного слова і 
уникання його там, де він вживається (інтрузивний  ларингальний спірант – звук [h], що виникає 
мимовільно як наслідок аспіративного приступу до початкового голосного слова. Такі випадки 
трапляються у випадках форсування наголосу в емфатичній мові), є головною ознакою кокні. Кокні – 
це, як правило, влучні прізвиська і діалектні утворення, що властиві лише мешканцям Іст-Енду. 

У широкому розумінні кокні є соціальним діалектом робітничого класу Лондона. З іншого боку, у 
вузькому розумінні, кокні – це просторічна вимова уродженців східного Лондона [3: 48]. 
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У п’сі Б. Шоу "Пігмаліон" мова Елізи Дулітл привертає увагу перехожих своїм колоритом. 
Професор Хіггінз відразу визначає соціальний стан та походження квіткарки за рядом особливостей: 

Ознаками фонетичної своєрідності діалекту кокні у творі є:  
1. Випадіння початкового h:  
Professor  ‘Iggins ?  = Professor Higgins? 
"Ow, eez ye-ooa son, is ‘e?" = Oh, he's your son, is he?  – квіткарка до перехожої на вулиці. 
2. Уникнення кінцевого, тобто вимова звуку n  замість η на кінці слова:       
 "I want to be a lady in the flower shop stead of sellin at the corner of Tottenham Court Road". = "I want 

to be a lady in the flower shop stead of selling at the corner of Tottenham Court Road" – у розмові з 
професором Хіггінсом (початок другого акту). 

"They’ll take away my character and drive me on the streets for speakin to gentleman." = "They’ll take 
away my character and drive me on the streets for speaking to gentleman." – розмова Лізи на вулиці  
(перший акт). 

"Look wh’y’ gowin, deah". = "Look wh’y’ going, dear". 
3. Монофтонгізація дифтонгів та дифтонгізація монофтонгів:   
"Oh, sir not let him lay a charge agen me for a word like that"  
"Good enough for ye-oo. I’ m come to have lessons, I am for em te-oo." – благаючи не карати її за 

розмову з джентльменом на вулиці (перший акт). 
 "Here! You give me that handkerchief. He gev it to me, not you." – у розмові з професором Хіггінсом 

у його домі (другий акт).                                          
4. Твердий приступ у словах:                                                                                                              
 "Will ye- oo py me f’ them?";      
"n’baw ya flahr orf a pore gel" [5].                                                                                                                                                                                               
Граматичні  особливості, також знайшли яскраве відображення у мові Елізи Дулітл.  Найбільше  у 

творі використано подвійних заперечень (нараховано понад  30):                                                           
e.g. He wont get no cab not until  half- past eleven, missus. = He won’t get no cab until half-past eleven, 

missus.                                                                                                                                                     
I don’t want to have no truck on him. = I don’t want to have truck on him.                                             
I don’t owe him nothing. = I don’t owe him аnуthing.                                                                   
I ain’t done nothing wrong by speaking to the gentleman. = I ain’t done аnуthing wrong by speaking to 

the gentleman.    
Ain’t no call to meddle with me, he ain’t.  
I don’t want nobody to see it.  
Of course, I haven’t none.    
I don’t want no balmies teaching me.   
I didn’t want no clothes.      
I ain’t got no parents.     
You don’t care for nothing but youself [5].  
Правильні дієслова відмінюються як неправильні та навпаки:                                                
e.g. You  just  shew me what you’ve wrote about me. = You just showed what you’ve wrote about me.                                                                                                                                                   

Часто випускаються  прийменники по відношенню до місця дії :                           
e.g. I’m goin down the pub. = I’m going  down to the pub.                                                                  

Також для кокні є характерною заміна прикметника на прислівник:                                        
      e.g. Thank you, kindly  lady. = Thank you, kind lady  [4].     
 Використання форми ain’t варіанту дієслова to be та is для множини в теперішньому часі: 
 Ain’t no call to meddle with me, he aint.  
I ain’t done nothing wrong by speaking to the gentleman.  
I ain’t got no parents.     
Well, I ain’t come here to ask for any compliment.       
Для діалогу кокні є характерним використання наступних лексичних одиниць:                                            
Copper – поліцейський;   
Garn = go on – продовжувати;   
Judy  –  слово, що означає дівчину або жінку; 
Freddy/Charlie – будь-який хлопець.                                                                                                                                                                                                 
Governor – сер; 
Отже бачимо, що використання кокні у п'ссі Бернарда Шоу "Пігмаліоп" є досить обмеженим. 

Головна героїня Ліза Дулітл говорить лише одну єдину фразу на чистому кокні: "Ow, eez уе-ооа son, 
is ‘e? Wai, fewd dan у' de-ooly bawmz a mather should, eed now bettrn to spawl a pore gel's flahrzn than ran 
awy aihaht payin" (перший акт). Далі в тексті знаходимо лище поодинокі  випадки вживання кокні. Це 
говорить про прогрес дівчини, яка у спілкуванні з вищими верствами населення намагається 
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використовувати літературну мову. Доведення цього бачимо ще й тому, що приклади кокні, 
трапляються лише в першому та другому акті п'єси, до початку занять з професором. Звичайно, 
тріумфом діяльності Хіггінса є поява Лізи на світській зустрічі, де всім здавалося, що Ліза – 
представниця королівської родини, адже так розмовляти як вона могли лише принцеси. 

У п’єсі  "Майор Барбара"  Б. Шоу  також звертається до сленгу кокні. У другому акті п’єси ми 
спостерігаємо ознаки своєрідності кокні, найбільше серед яких фонетичних. 

1. Випадіння початкового h:                                                                                                                                                    
"I’m appy enough, I tell you." ="I’m happy enough, I tell you." 
"Wot av I done to you?" = "Wot have I done to you?" 
"E’ll it me ardern I it er." "E’ll it me hardern I it er." 
"Second, an intelligent bein needs a doo share of appiness." = "Second, an intelligent bein needs a doo 

share of happiness." 
"Wish I ad their job, all the same." = "Wish I had their job, all the same. " 
"Your elth, Miss Mitchens." = "Your health, Miss Mitchens."  
"I’ll ave a time of it, I tell you." = "I’ll have a time of it, I tell you." 
"Pinch wot I can lay my ands on."  = "Pinch what I can lay my hands on."  
"I’ll ave a time of it, I tell you." = "I’ll have a time of it, I tell you." 
"When trade is bad – and it’s rotten bad right now – and the employers az to sack arf their men, they 

generally start on me." = "When trade is bad – and it’s rotten bad right now – and the employers has to sack 
half their men, they generally start on me." 

"She ain’t doin you no arm." = "She ain’t doin you no harm." [6]. 
2. Уникнення кінцевого, тобто вимова звуку n  замість η на кінці слова :       
"But wot is it, o me an intelligent workin man."  = "But wot is it, o me an intelligent working man." 
"Second, an intelligent bein needs a doo share of appiness." = "Second, an intelligent being needs a doo 

share of happiness." 
 "Respectable married woman, Rummy, gittin rescued by the Salvation Army by pretendin to be a bad 

un." = "Respectable married woman, Rummy, getting  rescued by the Salvation Army by pretending to be a 
bad un." 

"Awsk a blessin and tuck that in to you." = "Awsk a blessing and tuck that in to you." 
"I‘ll take it out in gospellin, then." = "I‘ll take it out in gospelling, then." 
 "I ain’t done notin to er." = "I ain’t done noting to er." 
"I’m goin out to fetch her out." = "I’m going out to fetch her out." 
"Are you lyin to me to get shut o me?" = "Are you lying to me to get shut o me?" [6]. 
3. Монофтонгізація дифтонгів та дифтонгізація монофтонгів:   
"Hes gev em up now for religion." = "Hes give em up now for religion." 
Cеред граматичних особливостей спостерігається використання форми aint варіанту дієслова  to be 

та is для множини у теперішньому часі: 
"Snobby’s a carpenter, ain’t it?" 
"I ain’t done notin to er." 
"It ain’t right, spite of all their pity." 
"She ain’t doin you no arm." 
Невірне використання часових форм: 
"You said you was a painter." = "You said you were a painter." 
"Me age come out at a coroner’s inguest on my daughter." = "Me age came out at a coroner’s inguest on 

my daughter." 
Використання подвійних заперечень: 
"I ain’t done notin to er." 
"She ain’t doin you no arm." [6]. 
Також  не обминули увагою феномен кокні такі автори як В. Сомерсет Моем  та Ч. Діккенс. 
В. Сомерсет Моем, відомий англійський романіст, до початку письменницької кар'єри, працюючи 

в лікарні святого Томаса в бідному кварталі Лондона, познайомився з мовою робітничого класу кокні, 
яку і відобразив у першому романі "Ліза з Ламбета". У романі "Театр" мовою кокні розмовляє 
служниця головної героїні актриси Джулії Ламберт та пересічний громадянин в одному з епізодів 
книги. Серед мовних особливостей  героїв роману можна виділити такі: 

1. Випадіння початкового h:                                                                                                                                                    
"It’d only fidget me to ‘ave a lot of elephant’s tusks in me mouth" = "It’d only fidget me to have a lot of 

elephant’s tusks in me mouth" 
"As long as Miss Lambert’s young enough to play women of twenty – five, I‘m young enough to dress 

‘er.  And maid  ‘er." = "As long as Miss Lambert’s young enough to play women of twenty – five, I‘m young 
enough to dress her.  And maid  her." 
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"If he saw you now ‘e wouldn’t, not if I know anything about men." = "If he saw you now he wouldn’t, 
not if I know anything about men." 

"Whatever ‘ave you been, Miss Lambert?" = "Whatever have you been, Miss Lambert?" 
"I like to see ‘em try." = "I like to see hem try." 
"What made me ‘esitate was seeing you in the Edgware Road." = "What made me hesitate was seeing you 

in the Edgware Road." 
"Excuse me talking to you, not ‘aving been introduced and all that." = "Excuse me talking to you, not 

having been introduced and all that." 
"Look here I was just going along to ‘ave my tea. There is a Lyons on the corner. Why don’t you come in 

and ‘ave a cup of tea?" = "Look here I was just going along to have my tea. There is a Lyons on the corner. 
Why don’t you come in and have a cup of tea?" 

"Show you ‘er photo if you like." = "Show you ‘er photo if you like." 
"Before we go any further let’s ‘ave this autograph, eh?" = "Before we go any further let’s have this 

autograph, eh?" 
"I ‘aven’t got too much time meself." = "I haven’t got too much time meself." 
"We‘re going to get married in August, when I ‘ave my ‘oliday, you know; we’re going to Isle of Wight 

for the ‘oneymoon. I shall ‘ave a rare lot of fun with ‘er over this." = "We‘re going to get married in August, 
when I have my holiday, you know; we’re going to Isle of Wight for the honeymoon. I shall have a rare lot of 
fun with her over this." 

"Just shake ‘ands with her." = "Just shake hands with her." [7]. 
2. Уникнення кінцевого, тобто вимова звуку n замість η на кінці слова:       
"Well if I behaved like that people’d say I‘d been drinkin." = "Well if I behaved like that people’d say   

I‘d been drinking." 
"Тhe play ‘e was talkin‘ to you abaht." = "Тhe play ‘e was talking to you abaht." [7]. 
3. Монофтонгізація дифтонгів та дифтонгізація монофтонгів:   
"Тhe play ‘e was talkin‘ to you abaht." = "Тhe play ‘e was talkin‘ to you about." [7]. 
Серед граматичних особливостей використання форми aint варіанту дієслова to be та is для 

множини у теперішньому часі: 
"When you start thinking of the past it means you ain’t got no future, don’t it?" 
У своїх оповіданнях автор також використовує яскраву мову кокні для надання колориту героям 

та створення "атмосфери присутності". Розглянемо його оповідання "Жиголо і Жиголетта", що також 
містить у собі приклади  кокні.  

1. Випадіння початкового h. 
"It‘ll ‘appen to you, my dear, the same as it ‘appened to me. But Mr. Penezzi always ‘ad ‘is ‘ead screwd 

on ‘is schoulders the right way. Been in the business since ‘e was so ‘igh. " = "It ‘ll happen to you, my dear, 
the same as it happened to me. But Mr. Penezzi always had his head screwd on his schoulders the right way. 
Been in the business since he was so high." 

"That’s ‘ow I first knew ‘im." = "That’s how I first knew him." 
 "‘Ow are you dear?" = "How are you dear?" 
"I felt I just ‘ad to come and congratulate you bein’ English same as you are." = "I felt I just had to come 

and congratulate you bein’ English same as you are." 
"And this is your ‘usband?" = "And this is your husband?" 
"The ‘uman cannon-ball." = "The human cannon-ball." 
"Now you ‘ave one with us." = "Now you have one with us."  
"E’s a fine – lookin’ man you now, but you shouldn’t ‘ave seen ‘im then, in ‘is Russian boots, and ridin’ 

breeches, and a tight – fittin’ coat with frogs all down the front of it, crackin’ ‘is long whip as ‘is     ‘orses 
galloped round the ring, the ‘andsomest man I ever see in my life." = "He’s a fine – looking man you now, 
but you shouldn’t have seen him then, in h is Russian boots, and riding breeches, and a tight – fittin coat with 
frogs all down the front of it, cracking his long whip as his horses galloped round the ring, the handsomest 
man I ever see in my life."  

"It was the most spectacular turn they‘d ever ‘ad there." = "It was the most spectacular turn they‘d ever 
had there." 

"She used to life down ‘ere." = "She used to life down here." [8]. 
2. Уникнення кінцевого, тобто вимова звуку n на кінці слова:        
"E’s a fine – lookin’ man you now, but you shouldn’t ‘ave seen ‘im then, in ‘is Russian boots, and ridin’ 

breeches, and a tight – fittin’ coat with frogs all down the front of it, crackin’ ‘is long whip as ‘is              
‘orses galloped round the ring, the ‘andsomest man I ever see in my life." = "E’s a fine – looking man you 
now, but you shouldn’t ‘ave seen ‘im then, in ‘is Russian boots, and riding breeches, and a tight – fittin coat 
with frogs all down the front of it, cracking is long whip as ‘is ‘orses galloped round the ring, the ‘andsomest 
man I ever see in my life."  
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"I felt I just ‘ad to come and congratulate you bein’ English same as you are." = "I felt I just ‘ad to come 
and congratulate you being English same as you are." [8] 

На основі проведеного нами дослідження соціального діалекту кокні у творах таких англійських 
авторів як Чарльз Діккенс, Бернард Шоу, Сомерсет Моем ми дійшли висновків, що цей соціолект 
уживається зазначеними авторами у більшості випадків для мовної характеристики персонажів, має 
чітко виражені фонетичні, граматичні та лексичні риси, які відрізняють його від літературної 
англійської мови. Соціолект кoкні у широкому розумінні є соціальним діалектом робітничого класу 
Лондона.  
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ПОНЯТТЯ ТЕМИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ВСТАНОВЛЕННЯ 
СТРУКТУРНИХ СКЛАДНИКІВ КОНЦЕПТУ УКРАЇНА 

(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ) 

У статті розроблено методику виділення структурних складників концепту УКРАЇНА, 
актуалізованого в сучасному англомовному газетному дискурсі, на основі поняття теми. Тема 

постає як структура, закорінена на ієрархічній єдності мікротем. Кожна мікротема репрезентує 
певну референтну ситуацію, що корелює з тим чи іншим складником концепту. Усі мікротеми 

об’єднуються спільним предметним змістом у межах макротеми, що номінується іменем концепту 
й співвідноситься з прототипним уявленням про Україну, яке репрезентує ядро концепту. 

З позицій когнітивно-дискурсивного підходу концепт тлумачать як "аналог поняття в 
дискурсивному, діяльнісному аспекті, що передбачає активізацію суб’єктом висловлювання 
ментального поняттєвого змісту при актуалізації відповідного ‘кванта’ знання і свідомості в 
безпосередніх умовах і процесах формування й формулювання смислу висловлювання" [1: 91]. 

У системі концептів, що досліджуються сучасною лінгвістикою, концепти, вербалізовані 
іменниками-власними назвами, посідають особливе місце. Насамперед, це зумовлено тим фактом, що 
власному імені притаманне суто денотативне (але не сигніфікативне) значення, яке є засобом 
репрезентації одиничного (унікального, єдиного й неповторного). Власні імена є спеціалізованими у 
функції репрезентації одиничного й не здатні, не переходячи до розряду загальних імен, 
репрезентувати клас або описувати дещо, репрезентоване у висловлюванні іншим ім’ям [2: 100].  

М е т о ю  статті є розробка методики виділення структурних складників концепту Україна, 
актуалізованого в сучасному англомовному газетному дискурсі, на підґрунті поняття теми дискурсу.  

А к т у а л ь н і с т ь  обраної теми зумовлюється, насамперед, значущістю концепту УКРАЇНА 
для україномовного лінгвокультурного соціуму й необхідністю встановлення поняттєвого й 
аксіологічного змісту уявлень про Україну, віддзеркалюваних і конструйованих у сучасному 
англомовному газетному дискурсі, для усвідомлення місця й ролі України в сучасному світі.  

Концепт УКРАЇНА вперше є о б ’ є к т о м  аналізу на підґрунті когнітивно-дискурсивного 
підходу, який передбачає виявлення когнітивних структур, що актуалізуються лексемою Ukraine у 
свідомості суб’єктів англомовного газетного дискурсу. Це визначає н о в и з н у  дослідження.  

М а т е р і а л о м  пілотного дослідження слугують 512 фрагментів англомовного газетного 
дискурсу, що містять лексему Ukraine або її похідні й тематизують складник концепту УКРАЇНА – 
ЗАКОНОДАВЧА ВЛАДА.  

Відтак, ознаки концепту УКРАЇНА можна встановити лише на основі аналізу дискурсивних 
реалізацій лексеми Ukraine та/або її дериватів. Зрозуміло, що в конкретному дискурсивному контексті 
концепт актуалізує лише частину свого змісту. Ж. Дельоз та Ф. Гваттарі стверджують, що "концепти 
виникають пакунками" [3: 108] й "кожен концепт відсилає до певної проблеми, до проблем, без яких 
він не мав би смислу" [3: 26]. Відтак, "у кожному концепті є складники, які у свою чергу можуть бути 
взяті в якості концептів" [3: 30]. Кожний складник концепту є "інтенсивною ознакою, інтенсивною 
ординатою, яка має розумітися не як загальне чи часткове, а просто як суто одиничне" [3: 31]. 
Подібну думку висловлює й М. В. Нікітін, який теж вважає, що "концепти … розрізняються 
наявністю і долею тих чи інших сенсорних компонентів у структурі їх суцільного змісту, і ці 
відмінності безпосередньо пов’язані з можливостями й моделями їх взаємодії в когнітивних 
процесах" [2: 185]. Отже, для виявлення структури та змісту концепту УКРАЇНА необхідно 
встановити інвентарний перелік та зміст його окремих складників на основі аналізу дискурсивних 
реалізацій імені концепту та його похідних.  

У цьому зв’язку виникає проблема одиниці аналізу об’єктивації концепту у дискурсі. На думку 
І. Є. Фролової, визначення одиниць аналізу дискурсу стає можливим завдяки введенню в науковий 
обіг поняття теми [4: 214], яку дослідниця визначає як денотат/ референт тексту – фрагмент 
позамовної дійсності, знання про який дозволяють комунікантам об’єктивувати його мовними 
знаками [4: 217]. Тема становить собою складну структуру, закорінену на ієрархічній єдності 
глобальної (або макротеми) і локальної тем (або мікротеми), де макротема постає як денотативне ядро 
тексту, а мікротема – як референт висловлювання (предметно-референтна ситуація) [4: 218].  

"Вербальний план дискурсу репрезентований висловлюванням – текстовим уривком" [4: 220]. У 
нашому випадку текстом умовно вважається вся сукупність виявлених в аналізованому дискурсі 
висловлювань, що містять лексему Ukraine та/або її похідні. Усі вони репрезентують концепт 
УКРАЇНА й співвідносяться з умовним денотатом тексту, вербалізованим іменем концепту, лексемою 
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Ukraine, яка, відповідно, і позначає макротему тексту. На ментальному рівні макротема співвідносна з 
прототипним уявленням про Україну, що репрезентує ядро концепту Україна, дані про яке можна 
отримати лише на основі аналізу усіх можливих дискурсивних реалізацій засобів вербалізації 
концепту в аналізованому дискурсі, з’ясувавши найбільш типові уявлення про цей об’єкт позамовної 
дійсності, притаманні суб’єктам цього дискурсу. Кожен з окремих дискурсивних контекстів, 
відображаючи певну предметно-референту ситуацію, що репрезентує одну з мікротем умовного 
тексту, співвідноситься з тим чи іншим складником концепту УКРАЇНА. Кожна мікротема займає 
своє місце у складній ієрархії мікро- та макротем, де на кожному окремому штабелі певна мікротема 
потенційно може слугувати макротемою для більш конкретизованих/деталізованих тем, подібно до 
того, як складники концептів можуть слугувати цілісними концептами стосовно інших концептів. 
При цьому дискурсивні контексти можуть охоплювати одночасно декілька мікротем, які 
переплітаються між собою й вступають у стосунки ієрархії, хоча первинно всі мікротеми, що 
належать одній мікротемі, пов’язані лінійно. 

Так, мікротема ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ входить до макротеми УКРАЇНА й 
знаходиться в лінійній площині з іншими мікротемами, насамперед, ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЮ 
СИТУАЦІЄЮ. Водночас вона слугує макротемою для таких тем, як ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ та 
ДІЇ ВЛАДИ, які, у свою чергу, також можуть потенційно деталізуватися в мікротемах. Відповідно, 
концепт УКРАЇНА має такі складники:  

Тема 1. Внутрішньополітична ситуація → Складник 1. ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ 
Субтема 1.1. Політична конкуренція → Субскладник 1.1. ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ  
Субтема 1.2. Дії влади → Субскладник 1.1. ДІЇ ВЛАДИ  
Тема 2. Зовнішньополітична ситуація → Складник 2. ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ  
Субтема 2.1. Зовнішньополітичний імідж України → Субскладник 2.1. 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ. 
Субтематема 2.2. Відносини з Росією → Субскладник ВІДНОСИНИ З РОСІЄЮ 
Розглянемо приклади. У фрагменті (1) складник аналізованого концепту 

ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ актуалізується цілісно без подальшої деталізації: 
(1) Kiev is vulnerable to political chaos (The Telegraph, Aug 18, 2008). 
Київ, що метонімічно репрезентує політичну владу України, кваліфікується як такий, що не може 

протистояти хаосу, за допомогою лексеми vulnerable (уразливий). Фрагмент є описом загальної 
внутрішньополітичної ситуації в Україні, оскільки лексема chaos означає саме стан справ – a state of 
complete confusion and lack of order [5] (стан повної плутанини та безпорядку).  

У дискурсивному контексті (2) складник ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ актуалізується 
як цілісно, так і через деталізацію ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ: 

(2) No wonder politics in Ukraine is so paralyzed if the Tymoshenko-Yushchenko war has been dragged 
down to such ridiculous levels (The Telegraph, Mar 14, 2009). 

ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ тут експлікується словосполученням politics in Ukraine й 
характеризується ад’єктивною лексемою paralyzed (паралізований). Фрагмент також містить вказівку 
на причини паралізованого стану внутрішньополітичної ситуації в Україні – війну між основними 
діючими можновладцями (Tymoshenko-Yushchenko war), яку охарактеризовано як таку, що сягнула 
сміхотворного/безглуздого рівня (has been dragged down to such ridiculous levels). Відтак, окрім 
складника ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ тут есплікується його субординатний 
структурний компонент – ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ. Між ними встановлюються причинно-
наслідкові відношення.  

У фрагментах (3)-(4) реалізується субординатний стосовно ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ 
СИТУАЦІЇ складник концепту УКРАЇНА – ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ: 

(3) The endless row between Yulia Tymoshenko and Viktor Yushchenko … appears to have permeated 
every department of Ukraine’s government (The Telegraph, Mar 14, 2009). 

(4) The Ukrainian government has been torn by political infighting for months (The Telegragh, Dec 22, 
2008). 

У (3) він есплікується словосполученням endless row between Yulia Tymoshenko and Viktor 
Yushchenko. Номінація row (скандал) уподібнює відносини політичної конкуренції побутовій сварці, у 
той час як атрибут endless (нескінченний) імплікує безвихідність ситуації. У прикладі (4) цей 
складник есплікується предикатом has been torn by political infighting (розколюється в результаті 
внутрішньокоаліційної політичної боротьби), агенсом якого є денотат словосполучення the Ukrainian 
government. Лексема infighting означає arguments and disagreements between people in the same group 
who are competing for power [5] (суперечки та незгоди між людьми, які належать до однієї політичної 
групи, яка бореться за владу). В актуалізації ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЇ задіяні не лише лексичні, а 
й морфологічні засоби: форма перфекту дієслова to turn, підсилена лексичним засобом for months 
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(протягом місяців), вказує на тривалість дії, що підкреслює вплив політичної боротьби на ситуацію в 
країні.  

Дискурсивний контекст (5) тематизує складник ДІЇ ВЛАДИ:  
(5) The Ukrainian government's action is foolhardy, to say the least (The Telegraph, Aug 29, 2008). 

Він есплікується словосполученням the Ukrainian government's action й характеризується негативно 
навантаженою номінацією foolhardy (ризикований).  

У контексті (6) складник ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ деталізується як ПОЛІТИЧНА 
КОНКУРЕНЦІЯ та ДІЇ ВЛАДИ й актуалізується укупі зі складником ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА 
СИТУАЦІЯ: 

(6) The rival Ukrainian leaders often seem unaware of how their feuding looks to investors international 
financial institutions and the rest of Europe (The Independent, Jan 14, 2009). 

Структурний компонент ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ есплікується номінаціями feuding та rival 
Ukrainian leaders, що, відповідно, уподібнюють політичну конкуренцію в Українській політиці 
кривавій родовій ворожнечі, а її основних діючих осіб – ворогам; ДІЇ ВЛАДИ характеризуються як 
неефективні, оскільки у фрагменті стверджується, що основні можновладці країни часто не 
усвідомлюють, як їх ворожнеча відбивається на іміджі України в Європі (leaders often seem unaware of 
how their feuding looks to investors international financial institutions and the rest of Europe). Згадування 
про європейських інвесторів актуалізує такий структурний компонент концепту УКРАЇНА, як 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ, який, у свою чергу, деталізується як 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ ІМІДЖ УКРАЇНИ. 

Фрагмент (7) також тематизує такі структурні складники аналізованого концепту, як 
ВНУТРІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ → ПОЛІТИЧНА КОНКУРЕНЦІЯ, ДІЇ ВЛАДИ та 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ → ВІДНОСИНИ з РОСІЄЮ: 

(7) In the Ukraine, where a furious political power struggle is going on, it is quite likely that section of 
the elite and various post-Stalinist oligarchs are using murky arrangements between Kiev and Moscow to 
further their own ends (The Telegraph, Jan 8, 2009). 

Наявність гострої політичної конкуренції в Україні експлікується словосполученням a furious 
political power struggle, де furious (оскаженіла/несамовита) має негативне ціннісне навантаження. 
Можновладці позначаються номінаціями the elite (еліта) та various post-Stalinist oligarchs 
(різноманітні пост-сталінські олігархи). За словниковою дефініцією номінація elite означає a group of 
people in a society, etc. who are powerful and have a lot of influence, because they are rich, intelligent, etc. 
[5] (група людей у суспільстві тощо, які є сильними та дуже впливовими, тому що вони є багатими, 
інтелектуальними тощо), а oligarch – a member of an oligarchy, де oligarchy визнається як a form of 
government in which only a small group of people hold all the power [5] (форма державного правління, за 
якої тільки малі груп людей утримують всю владу). ДІЇ ВЛАДИ полягають в укладанні угод між 
Києвом та Москвою, де назви столиць метонімічно репрезентують українську та російську владу (are 
using <…> arrangements between Kiev and Moscow). При цьому, угоди кваліфіковано негативно 
навантаженою лексемою murky (неясний, непрозорий, нечесний). Фрагмент також містить вказівку на 
мету, яку переслідують можновладці – задовольнити свої власні потреби, інтереси (to further their own 
ends).  

Зрозуміло, що перелік складників концепту УКРАЇНА далеко не вичерпується розглянутими в 
роботі, оскільки дослідження знаходиться на початковому етапі. Приймаючи до уваги той факт, що 
"концепт більш багатий за змістом, ніж наявні лексичні засоби, і кожний із них розкриває певну його 
частину; лише в сукупності вони можуть достатньо повно передати зміст концепту в мовленні" [6: 
48], п е р с п е к т и в и  дослідження концепту УКРАЇНА вбачаємо в розширенні бази його 
дискурсивних реалізацій та застосуванні виробленої методики на більшому за обсягом мовному 
матеріалі.  
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Долгова Т. Б. Понятие темы как основание выделения структурных составляющих концепта 
УКРАИНА (на материале современного англоязычного газетного дискурса).  

В статье разработана методика выделения структурных составляющих концепта УКРАИНА, 
актуализированного в современном англоязычном газетном дискурсе, на основе понятия темы. Тема 

рассматривается как структура, строящаяся на иерархическом единстве микротем. Каждая 
микротема репрезентирует определенную референтную ситуацию, коррелирующую с той или иной 
составляющей концепта. Все микротемы объединяются общим предметным содержанием в рамках 

макротемы, которая номинируется именем концепта и соотносится с прототипическим 
представлением об Украине, репрезентирующим ядро концепта. 

Dolgova T. B. The Notion of Topic as a Basis for Singling out Structural Constituents of the Concept 
UKRAINE (on the material of the contemporary English newspaper discourse).  

The article presents a method of singling out the concept UKRAINE structural constituents in the 
contemporary English newspaper discourse on the basis of the notion of topic. The topic is regarded as a 

structure built upon the hierarchy of micro topics. The micro topic represents a referential situation 
correlating with some of the structural constituents of the concept. All the micro topics are united by the 

common notional content within the macro topic which is nominated by the name of the concept. The macro 
topic correlates with the prototypical image of Ukraine which represents the nucleus of the concept. 
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викладач  
(Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського, Одеса) 

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ 
СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОВЛЕННІ ДИКТОРІВ НІМЕЧЧИНИ 

Стаття присвячена вивченню особливостей фонетичної асиміляції англо-американських запозичень 
німецької термінології сфери інформаційних технологій. Виявлені деякі закономірності реалізації 

приголосних фонем англійської мови в злитому німецькому мовленні. Отримані дані підтверджують 
існування фонологічних інновацій (ксенофонів) у системі консонантизму німецької мови. 

Сучасна дійсність характеризується переносом "епіцентру" життя суспільства з реального світу в 
умовну, віртуальну реальність. Проникнення новітніх технологій у повсякденне життя  людини 
приводить до значного поширення лексики даної сфери та її входження в усну комунікацію не тільки 
професіоналів, але й користувачів. Особливого значення в зазначених умовах набувають лексичні 
новотвори сфери інформаційних технологій, тобто так звана комп'ютерна термінолексика. Основний 
шар сучасної німецької комп'ютерної термінолексики становлять англо-американські запозичення 
даної сфери [1: 1]. Вивчення впливу сучасного етапу англо-американських запозичень на всіх рівнях 
німецької мови є актуальною задачею лінгвістичних досліджень. 

Об'єктом даного дослідження є прочитане мовлення професійних німецьких радіо дикторів 
північного регіону Німеччини у випусках новин, що носять інформаційний характер, віднесених до 
сфери інформаційних технологій. В якості предмета дослідження обрана варіативність реалізації 
консонантних фонем англійської мови в німецькому звучному мовленні сфери інформаційних 
технологій. 

Орієнтація на мовлення дикторів-професіоналів у якості вимовного стандарту залишається 
провідною при дослідженні німецької нормативної вимови [2: 65]. Вимова представників північного 
регіону, які є "законодавцями" орфоепічної норми, відрізняється дотриманням всіх установлених 
правил вимови [3: 86]. Тексти випусків новин, реалізовані в середньому темпі, емоційно нейтральні, у 
них відсутнє діалектне забарвлення, характеристики звукових модифікацій наближаються до своїм 
основних алофонів [2: 55]. 

Мовний матеріал представляє собою репрезентативний список англо-американських запозичень 
німецької комп'ютерної термінології, що складає 420 лексичних одиниць. Матеріалом дослідження 
послужило мовлення дикторів німецької радіостанції "Deutschlandfunk" (запис 2004-2008 років) 
обсягом звучання 4 години 30 хвилин. 

Мета даного дослідження полягає у виявленні особливостей і закономірностей реалізації 
приголосних фонем англійських запозичень у німецькому мовленні сфери інформаційних технологій. 

Даний етап дослідження обмежений методами теоретичного аналізу й методом наукового 
спостереження. 

Дослідження особливостей вимови англо-американізмів у німецькій мові свідчать про перевагу 
англійського варіанта вимови над американським [4: 11; 5: 117]. Тому в даному дослідженні 
порівняння вимови англо-американізмів у німецькому контексті виконується у відповідності із 
англійською нормою вимови. 

Порівняльний аналіз систем англійського й німецького консонантизму демонструє істотні 
розходження. Так, у німецькій мові відсутні приголосні фонеми [T], [D], [w], а так само африката [G]. 
Фонемні й фонематичні розходження зумовлюють розходження в дистрибуції звуків, наявних у 
фонемному інвентарі обох мов: фонема [C], що в німецькій мові зустрічається тільки в ауслауті, 
фонеми [s], [sp] і [st] в анлауті, а так само дзвінкі шумні приголосні в ауслауті. В якості 
відповідностей-замін англійських фонем [s], [sp], [st] у німецькій мові можна розглядати схожі 
фонеми [z], [Sp], [St], для англійської фонеми [C] – відповідну німецьку фонему [C] або [S], для 
англійської фонеми [G] – німецьку [Z]. 

Протиставлення приголосних по ознаці дзвінкості-глухості характерно для англійської мови у всіх 
позиціях, у тей час як у німецькій мові в позиції кінця слова й складу відбувається обов'язкове 
оглушення дзвінкого приголосного. Крім артикуляційних розходжень, для англійської мови 
значимою є тривалість попереднього голосного ("prelenis lengthening" (подовження голосного, що 
передує дзвінкому шумному приголосному) [6: 45; 7: 107]. 

Наступне розходження в дистрибуції приголосних фонем виникає між англійськими фонемами [N] 
і [Ng]. У німецькій мові комбінації графем "ng" відповідає винятково фонема [N], у той час як в 
англійській мові як [N], так і [Ng]. Дані дослідників свідчать про те, що в німецькій мові при вимові 
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англо-американських запозичень не відбувається диференціації між [N] і [Ng], і обидві англійські 
фонеми замінюються фонемою [N] [6: 236]. 

В якості найбільш ймовірної заміни-відповідності англійським приголосним фонемам [T] і [D] 
виступають німецькі фонеми [s] і [z]. Також можлива передача [T] і [D] фонемою [t], що обумовлено 
орфографією: (English) synthasizer [TrIl↔] – (Deutsch) Synthasizer [t]. 

У випадку з фонемою [w] вживання знайомої графеми для позначення незнайомої фонеми може 
внести невизначеність для мовця, тому що в німецькій мові фонемі [v] відповідають графеми "w" і 
"v". Таким чином, з огляду на графемно-фонемну співвіднесеність англійської графеми "w" і фонеми 
[w], в німецькому мовленні можлива реалізація графеми "v" фонемою [w] за аналогією. 

В англійській мові розрізняють "світлий" і "темний" варіанти реалізації фонеми [l]: "світлий" 
варіант [l] характерний при реалізації в позиції перед голосними, особливо перед голосними 
переднього ряду. "Темний" (велярний, задньопіднебінний) варіант [l] характерний у позиції кінця 
слова й перед приголосним [7: 97]. У німецькій мові фонема [l] завжди "світла", альвеолярна. 

Реалізація фонеми [r] в обох мовах залежить від її позиції в слові. В англійській мові в анлауті 
фонема [r] реалізується як альвеолярний апроксимант, у німецькій мові – як увулярний фрикатив або 
апроксимант. У поствокальній позиції в межах складу в англійській мові фонема [r] реалізується як 
шва або не реалізується зовсім. У німецькій мові фонема [r] після довгого голосного вокалізуется, 
після короткого голосного можливий один з консонантних варіантів або вокалізація. Особливості 
реалізації англійської фонеми [r] у поствокальній позиції в німецьких запозиченнях сфери 
інформаційних технологій були вивчені в рамках дослідження реалізації голосних фонем [8: 84]. 

Фонеми [t] і [d] є альвеолярними (або альвеолярно-дентальними) в англійській мові й дентальними 
в німецькій, настільки незначне розходження не представляє інтересу для дослідження, так само як і 
фонема [f]. 

Цікавим представляється вивчення реалізації англійських фонем у позиціях, неможливих у 
німецькій мові в силу фонотактичних обмежень. Так, в автохтонному німецькому матеріалі в анлауті 
не існує глухого [s] ні перед голосним звуком, де він реалізується як фонема [z], ні перед фонемами 
[p] і [t], де він вимовляється як [S]. Так само підлягає вивченню реалізація англійських дзвінких 
приголосних фонем в ауслауті, які в німецькій мові завжди оглушаються в даній позиції. 

Порівняльний аналіз звукової системи англійської й німецької мов дозволив виділити ті англійські 
фонеми, які піддалися вивченню в ході дослідження: відсутні в німецькому фонетичному складі або 
неможливі в певних позиціях у слові внаслідок фонотактичних обмежень мови. Таким чином, 
матеріалом для даного дослідження були обрані наступні приголосні фонеми англійської мови: [T], 
[D], [w], [G], що не мають еквівалентних фонем у німецькому фонемному інвентарі; [r], [〉], що 
мають еквівалентні фонеми, але значно різняться артикуляційно; [s], [sp], [st] в анлауті й [b], [d], [g], 
[z] в ауслауті, що мають у німецькій мові фонемні відповідності, чий прояв у даній позиції 
обумовлено правилами фонотактики німецької мови. 

Аналіз реалізації голосних англо-американських запозичень у німецькому мовленні дозволив 
виявити наступні закономірності (процентне співвідношення обчислювалося, виходячи із загальної 
кількості зафіксованих реалізацій лексем у кожній категорії): 

Реалізація англійської фонеми [T] у німецькій мові продемонструвало наступні варіанти: 
[T] – 100%: Bluetooth 
[s] – 0% 
[t] – 0% 
Реалізація [D] 
[D] – 100%: Ethernet Protokoll, Python 
[z] – 0% 
[t] – 0% 
[d] – 0% 
Реалізація [G] 
[G] – 60%: Manager, Job, GPS, Image, gmail, digital object identifier, App-Engine, Virgin Media, 

Business Intelligence, IP Justice, digitale Information, der General Public License, Joost, Java 
[Z]– 0% 
[C] – 0% 
згідно правил німецької вимови: j - [j] - 0% 
g – [g] – 40 % : digital, Digitalisierung, Generator, auf digitalen Assistenten 
Реалізація [b], [d], [g],  [z] в ауслауті 
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Фонема Оригінальне звучання Оглушення в ауслауті 
b 5%: wireless hub 95%: Web, Website, 

Webbrowser, Computing Lab, Web-
Strategien, USB-hub 

d 19%: world wide, Cloud-
Computing, Grid-Computing, 
Ultrawideband-technik, 
Worddokument, Video-Downloads 

81%: Trend, iPod, Video-Podcast, 
via RSS-Feeds, Downloads, 
Download-Rekorde, Hewlett-
Packard, Download, an Bord, 
Broadband 

g 0% 100% 
Logdaten, Big Torrent Client, 

Underdog 
z 3%: Video-Downloads 97%: Windows, des Music Stores, 

Commons, Emails, Displays, Spams, 
Carphone Warehouse, des Music 
Stores 

 
Реалізація [l] 
[l (e)] – 5%: Digital Life, Firewalls 
[l] – 95%: E-mails, Apple, Digital Life, Player, Power World Seller, Display, Spam-Folder, Google, der 

General Public License, Videoplayer, Oracle, digital 
Реалізація [w] 
[w] – 67%: Windows, Software, Networking, Hardware, Workflow, Telewest, Hardware, wireless, 

WIMAX, Time Warping-Verfahren, gmailswap.com, Website, Carphone Warehouse, Spyware, 
Ultrawideband-technik, wireless hub,  

[v] – 33%: Hardware, Worddokument, Web, World Wide Web, wireless USB, wireless, Software 
Реалізація [s], [st], [sp] в анлауті 
[s]: 
[s] – 84%: Microsoft, Software, surfen, Songs, Service, des Music Stores, Power-Seller, Sender-ID, 

Simple Mail Transfer Protokoll, Linuxserver, Softwareloesungen, Simple Mail Transfer Protokoll, Service 
Provider, angesurften, Software, Solution, Browser 

[z] – 9%: Sensoren, Software, Sensor, Browser 
[st]: 
[st] – 100%: Starter, Music Store, Startup-Companies, Memory Stick, installiert 
[St] – 0% 
[sp]: 
[sp] – 100 %: Anti-Spam, Display, Spamfilterung, Spam-Folder, Webspace, Spam-Filter, Spam-Ordner, 

Spam, Anti-Spam-Allianz, Spamflut, Spamaufkommen, Spam-mails, Spamkiss 
[Sp] – 0% 
Реалізація [r] 
[r] – 89%: freenet, Air Port Express, Tomb Raider, Copyright, Carrier, Creative Commons, Memory 

Stick, Service Provider, Broadband, gegen Copyrightverstoessen, Open Street Map, Browser, Opera, Oracle 
[r] – 11% : Sensoren, programmiert, Opera, Big Torrent Client 
(в основному увулярне [r] або відповідний апроксимант). Диференціація між німецькими 

алофонами не проводилася. 
Як свідчать результати проведеного дослідження, більшість приголосних звуків англійських 

запозичень реалізовуються в німецькому мовленні відповідно до правил англійської фонетики, 
виключення становлять лише дзвінкі кінцеві приголосні, які оглушаються наприкінці слова й складу 
й реалізація [l]. Фонетична система мови, як і будь-яка частина мовної системи не є незмінною, 
стійкою й симетричної у своєму розвитку і являє собою систему можливостей, повністю не 
реалізованих [9: 12], що може вдосконалюватися для того, щоб відповідати зростаючим вимогам 
суспільства [10: 6]. Отримані дані підтверджує висновки дослідників про існування фонологічних 
інновацій (ксенофонів) у системі консонантизму німецької мови [11; 12; 13; 14; 15], вивчення 
особливостей вимови приголосних ксенофонів у німецькому мовленні заслуговує подальших 
досліджень із застосуванням методів інструментального аналізу. 
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Жмаева Н. С. Реализация согласных фонем англо-американских заимствований сферы 
информационных технологий в речи дикторов Германии. 

Статья посвящена изучению особенностей фонетической ассимиляции англо-американских 
заимствований немецкой терминологии сферы информационных технологий. Выявлены некоторые 

закономерности реализации согласных фонем английского языка в слитной немецкой речи. 
Полученные данные подтверждают существование фонологических инноваций (ксенофонов) в 

системе консонантизма немецкого языка. 

Zhmaeva N. S. Realisation of Consonant Phonemes of English-American Borrowings in the Speech 
of German Announcers. 

The article is devoted to the study of phonetic assimilation process peculiarities of Anglicisms in German 
terminology within the field of informational technologies. Some rules of the English consonant phonemes 

production in connected German speech are defined. Findings confirm existence of phonological innovations 
in the system of consonants of the German language. 
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ВИТОКИ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ: ДОСВІД САНСКРИТСЬКОЇ ДРАМИ 

У статті розглянута специфіка очужуючого елементу санскритської драми, яка полягає в 
особливостях сюжетобудови, стало регламентованій акторській майстерності, використанні 

типізованих амплуа, синкретичному характері вистав (співіснування в них різних видів мистецтв), 
особливому використанню мови у творах (прози й віршів, різних діалектів). Зазначається те, що 
очужуючі традиції санскритської драми відрізняються від європейської традиції, а саме тим, що 

вони мають на меті універсально-абстрактне зображення часткового. 

Ефект очуження – один з давніх принципів організації матеріалу в художній літературі в цілому й 
у драматичному мистецтві зокрема. Більш того, як видно з досліджень, ефект очуження пройшов 
досить довгий та складний шлях розвитку від одного з літературних прийомів, що знаходиться на 
одному рівні серед багатьох і тому не визначає суті й неповторної специфіки твору в порівнянні з 
іншими, до принципу організації матеріалу в художньому творі. Того принципу, котрий, крім того, 
що є домінуючим у художній практиці драматурга, наприклад, здатен надати тому, що зображується, 
унікальність та неповторність. Мета статті полягає у виявленні композиційних і мовних особливостей 
ефекту очуження у санскритській драмі. 

Одним з визначальних етапів становлення ефекту очуження є досвід санскритської драми. Він є 
тим паче важливим, оскільки санскритська драма – це один з найдавніших прикладів драматичного 
мистецтва й, разом з тим, безкінечний арсенал прийомів та принципів, які можна потім знайти 
практично у всіх подальших драматичних школах не лише Азії, але також і Європи. 

Витоки індійської драми віднайти дуже важко, хоча деякі гімни Ригведи вже містять драматичні 
діалоги. Лялькові вистави, з яких повністю сформована драма запозичує певні риси, схоже, вже 
існували в часи упанішадів. Таким чином, східний театр на відміну від сучасного європейського 
театру цікавиться не індивідуальністю людини з її неповторною людською долею, а деякими 
універсальними, а тому й абстрактними у своїй універсальності типами людей. Такі типи, як правило, 
є настільки універсальними, що, якщо зняти зафіксований у постійному вбранні, гримі, манері 
поведінки, ведення діалогу і т.п. національний та часовий колорит, то перед нами постане, по суті, 
певна модель існування людини, яка є відтворенною у певному притчево-алегоричному малюнку. 
Саме таке зображення й породжує абстрактно-універсальне зображення світу, що нас оточує, й 
спричиняє очужене сприйняття глядачем зображуваного. Очужене саме тому, що в реальному житті 
все змінюється, рухається в напрямку з минулого до майбутнього, а в санскритьсій драмі час ніби 
зупинився, перетворившись на певну константу, котру неможливо й не треба турбувати минучим. 
Власне кажучи, таке зображення є формою існування очуження у санскритській драмі. Так, такому 
очуженню не властиве, як у Брехта, незвичне зображення звичного. Йому властиве універсально-
абстрактне зображення часткового, окремого. Це і є специфіка очуженого зображення життя в 
санскритській драмі. Але саме завдяки такому очуженому зображенню часткового, окремого 
досягається розуміння глядачем всього, що відбувається на сцені. 

Появі очуженого зображення сприяє також і сценічна традиція, в рамках якої виникла та 
сформувалася як явище світове санскритська драма. Для кожного типу цієї драми детально розроблен 
певний канон рухів, жестів, тембрів голосу; канон, котрий не підлягає жодним ревізіям та змінам. І це 
зрозуміло, адже очужене зображення в санскритській драмі лише тоді досягає свого досконалого та 
повного впливу на глядача, коли ніщо не заважає йому сконцентруватися на змісті зображуваного.  
Будь-яка зміна канону викликає відволікання глядача від з’ясування змістового наповнення 
зображуваного й так чи інакше, але призводить до занурення глядача в атмосферу загадки, або ж 
скажімо, ребуса за принципом, а щоб ці зміни означали з суто формальної точки зору. Інакше 
кажучи, в санскритскькій драмі стала традиція беззаперечного наслідування канонам сприяє 
виникненню емоційного вживання глядача в зображуване. Як наслідок, очуженне зображення 
спрямоване не на раціональне зприйняття вистави у театрі, а на емоційне. Це є саме тією 
специфікою очуженого зображення, яка виникла саме в давніх театрах Сходу та Азії (на відміну 
від європейської театрально-літературної традиції). 

Тому в санскритській драмі були розроблені протягом століть ті компоненти театральної дії, які й 
були формою існування очуження в театрі. До них належать – саттвіка і раса. 
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Саттвіка – це душевний стан, котрий відтворюється актором (бхава), а раса – це настрій глядачів 
після побаченого на сцені. Звідси й існування раса-дхвани, васту-дхвани й аламкара-дхвани – форм 
відтворення стану душі людини в літературному творі, а також, відповідно, й при сценічному втіленні 
цих творів. 

Актор повинен вживатися в емоції свого персонажу й вміти відтворювати найтонші переживання, 
а для цього треба оволодіди акторською технікою. Вміння демонстративно плакати, 
продемонструвати, як від холоду стягується шкіра на обличчі, як від переляку тремтить усе тіло, 
тобто майстерне володіння акторською технікою повинно викликати в глядача певний настрій. 
І саме така техніка є реалізацією специфічного усвідомленого та реалізованого в санскритській драмі 
мистецтва очуженого (тобто підкреслено не особистого) зображення життєвих колізій та ситуацій [3: 
51]. 

Цій меті також слугують, відповідно до трактату "Нат’яшастра" ("Наука драми"), чотири основних 
засобів виразності – ангика, мудра, вачика, ахар’я. Ангика – мова умовних жестів рук, пальців, губ, 
шиї та ніг. Існує тринадцять рухів головою, сім рухів бровами, тридцять шість – для очей, шість – для 
носа, шість – для щік, сім – для підборіддя, тридцять два – для ніг. Передбачені різні позиції ніг й 
різноманітні типи ходи – поважна хода, дрібна хода, нестійка и т.п. Мудра – жест, що має символічне 
значення. Існують двадцять чотири основних жеста, кожен з котрих має більш, ніж тридцять різних 
значень. Вачика – дикція, інтонація, темп мовлення, які створюють певний настрій. Ахар’я – 
канонизований колір й деталі вбрання, гриму. Для  богів та дів небесних – жовтогарячий грим, для 
сонця  та Брахми – золотий, для Гімалаїв та Гангу – білий. Демони та карлики носять роги – оленячі, 
баранячі чи буйволові. Грим у людей залежить від їх соціального статусу, приналежності до касти. У 
представників вищих каст – брахманів та кшатріїв – грим червоний, у шудр – темно-синій, у царів – 
світло-рожевий, у пустельників – бузковий [4: 202]. 

Тому в санскритський драмі як театрально-сценічному мистецтві, а не лише суто драматичному, 
специфіка полягає саме в тому, що ці розроблені канони є традиційними прийомами, що сприяють 
виникненню очужуючого зображення життя. 

Ще одним з проявів очуження в театрально-драматичному мистецтві санскрита є співіснування в 
ньому різних видів мистецтв. 

Показовим у цьому плані є збереження (до певної міри) синкретичного характеру дії. "У видовищі 
східного театру, – пише А. Мерварт, – поєднуються в єдине ціле слово, музика й танок, причому під 
танком слід розуміти усю сукупність рухів". Можна стверджувати, що східний театр базується на 
музиці та ритмічних рухах. Музика, а конкретніше ритм, є життєвим нервом театрального мистецтва 
Сходу [1: 106]. 

Враховуючи, що музика та танок виконуть основну роль, слова відповідно займають другорядне 
місце та підпорядковуються першим двум головним елементам. Таке ставлення до специфіки 
театральної вистави частково пояснюється тим, що зміст творів належить зазвичай до фольклору або 
до відомого епізоду історії певної країни або ж області. 

Дія, що відбувається на сцені, заздалегідь відома глядачеві, оскільки він і окрім театру 
знайомиться з сюжетами драматичних п'єс. Ті ж самі сюжети розповідаються в оповідній формі або 
мандруючими оповідачами, або проповідниками в храмах, або ж входять до плану викладання в 
школах. При такому незначному інтересі, який викликає сюжет як такий, стають зрозумілими й інші 
явища, які приголомшують європейського глядача. 

У переважній більшості випадків мова театральних п'єс навіть тоді, коли вони призначені для 
широкої і малоосвіченої публіки, сильно відрізняється від розмовної мови даної місцевості і епохи. 
П'єси складаються або класичною літературною мовою, що є художньою і умовною обробкою 
архаїчного рівня мови, або ж абсолютно штучною літературною мовою, що містить у деяких 
випадках елементи різних мов. Таке змішення мов є ще одним з проявів ефекту очуження [2: 21]. 

Не можна не згадати про ще одну важливу особливість санскритської драми, яка є елементом 
ефекту очужденія, а саме – про те, що всі твори  буквально виткані з віршованої і прозаїчної мови. І 
якщо репліки акторів подаються в прозі, то таке традиційне для драми оповідання про події, що 
відбуваються, перемежається строфами, що описують декорації, розвиток ситуації, появу нового 
персонажа і що роз'яснюють настрої і емоційні переживання. Ремарка (за европейською 
класифікацією) у віршах – що може бути більш очужуючим початком у драмі, ніж цей 
незвичайний хід! 

Більш того, на початковому етапі формування  санскритської драми декламатор читав ті або інші 
уривки з епосу, а в інтервалах з'являлися актори і в супроводі музики і танцю, за допомогою 
імпровізованих діалогів представляли зміст прочитаного. 

У своєму прагненні до гармонійного синтезу санскритські драматурги свідомо універсалізують 
явища дійсності, і тоді на правду життя (локадхармі — в термінології санскритської естетики) 
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накладаються закони театральної умовності (нат’ядхармі). Цей процес можна, зокрема, прослідкувати 
на паралельному використанні в драмі різних мов: санскриту і пракритів. Багатомовність насправді 
була характерною рисою індійського побуту, і цю особливість переважної більшості санскритських 
п'єс в якійсь мірі можна вважати реалістичною. Але "Нат’яшастра" догматично регламентує вживання 
кожного діалекту: на санскриті в драмі говорять царі, брахмани, полководці, на пракриті шаурасені — 
жінки і чоловіки середніх каст, на магадхи — особи низького походження і так далі. Тим самим 
використання діалектів, до того ж вельми стилізованих, стає явною умовністю. 

У санскритській драмі ми часто зустрічаємо декілька сюжетних ліній – прийом, який згодом ми 
також знаходимо, наприклад, у творах Б. Брехта. У другорядних сюжетних лініях глядач частенько 
упізнає ситуації зі свого власного життя, вони стимулюють глядача до роздумів про ті або інші 
проблеми [2: 27]. 

Показовим є використання декількох сюжетних ліній в одному творі у "Мріччхакатіка" 
("Глиняний візок") Мудраки. Ця драма  належить до того типу, який у трактатах з драматургії був 
названий пракарана. Як і вимагала теорія, в драмі Шудраки 10 актів (у пракарані їх може бути від 5 до 
10), її сюжет запозичений не з епосу або пуран, а з навколишньої дійсності, і її герой не легендарний 
цар, а звичайна людина — збіднілий брахман Чарудатта. Але Шудрака використав жанр пракарани — 
і в цьому полягає специфічна особливість п'єси — у значно ширших межах, ніж регламентувала 
теорія. 

Він створив якщо і не соціальний у сучасному розумінні твір, то, в усякому разі, п'єсу з широким 
соціальним фоном, з актуальною і життєвою проблематикою. Він був позбавлений  піднесеного, 
героїчного ідеалу особи, властивий більшості санскритських п'єс, і він прагнув змалювати індійське 
суспільство з усіма властивими йому протиріччами. Це зумовило відсутність в "Мріччхакатіке" 
міфологічних персонажів і нереальних ситуацій; цим викликана різноманітність і життєвість її типів, 
серед яких зустрічаються раби і слуги, гравці і злодії, судді і стражники, бідняки і "недоторканні" — 
чандали; звідси — нехарактерні для індійської драми гостра конфліктність і жвавість сюжету і 
специфічне чергування трагічних і ліричних, серйозних і фарсових сцен, яке дозволило окремим 
дослідникам порівнювати п'єсу Шудраки з деякими творами Шекспіра [3: 59]. 

Автор п'єси, прагнучи, за його власним визнанням, включити в її зміст все: і високу любов, і 
людські вдачі, "і судочинства свавілля, і вдачу лиходія, і веління долі", — майстерно з'єднав у ній два 
сюжети: один любовний — про бідного брахмана Чарудатте і його подругу, благородну, але 
безправну гетеру Васантасене, і інший — політичний — про скидання жорстокого царя Палаки і 
зведення на престол його племінника — справедливого Ар'яки. Зв'язок обох сюжетів досягається і 
композиційними засобами (одні і ті ж герої беруть участь і в любовній, і в політичній інтризі, успіх 
Ар'яки приносить порятунок і щастя Чарудатті й Васантасені), особливо завдяки єдності авторського 
задуму. 

Аналізуючи цей твір, ми не можемо не зупинитися на ще одній важливій особливості – це 
використання контрастуючих рис характеру для опису характеру персонажів – ця особливість потім 
зустрічається і в європейській театральній традиції і служить вона знову-таки для того, щоб дати 
глядачеві можливість поглянути на персонажів і оцінити їх з іншої перспективи, так би мовити, 
очужити їх. 

Таким чином, санскритська драма при найближчому розгляді постає як унікальний і багатий  за 
своїми можливостями літературний феномен, який породив розгалужену мережу прийомів, що 
викликають очужене зображення. Причому  очуження в цій драмі охоплює різні сфери творчої 
діяльності митця. 

Воно однаково значимо виявляється і у сфері формальній, і у сфері змістовній; і в мистецтві 
драматичному, і в театрально-сценічному, і в традиціях акторської гри, і у пошуках драматурга, який 
прагне до створення літературно-драматичного шедевру. Тобто, в санскритській драмі очуження вже 
знаходить межі універсального прийому, а, точніше, системи прийомів і принципів, які в такій же 
якості стануть знаково значимими в мистецтві епічного театру ХХ століття.  
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Прищепа А. В. Истоки эффекта отчуждения: опыт санскритской драмы. 

В статье рассмотрена специфика очуждающего элемента санскритской драмы, которая 
заключается в особенностях построения сюжета, регламентированом актерском мастерстве, 

использовании универсальных амплуа, синкретическом характере представлений (сосуществование в 
них разных видов искусств), особенном использовании языка в произведениях (прозы и 

стихотворений, разных диалектов). Отмечается то, что очуждающие традиции санскритской 
драмы отличаются от европейской традиции, а именно тем, что они имеют целью универсально-

абстрактное изображение частичного. 

Prischepa O. V. The Sources of the "V-effect": the Experience of Sanskrit Drama.  

 The article deals with the specifics of "V-effect" element of Sanskrit drama which consists of  the features of 
construction of the plot, regulated actor skills, the use of typified roles, syncretic character of performances 

(coexistence of different types of arts), special use of language in works (prose and poems, different dialects). 
It is marked that "V-effect" traditions of Sanskrit drama differ from European traditions, as their goal is to 

give a universally abstract image of the partial. 
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викладач 
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СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 
ЕМОЦІЙНОЇ ЕКСПРЕСІЇ В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В ІРАКУ 

У статті розглянуто особливості реалізації мовленнєвого впливу на свідомість реципієнта на рівні 
синтаксичної побудови речення в кореляції з емоційно-експресивним фактором. Основна 

макростратегія маніпулятивної взаємодії в контексті війни в Іраку ґрунтується на архетипному 
протиставленні МИ – ВОНИ та може бути реалізована на синтаксичному рівні через використання 

таких прийомів як полісиндетон, риторичні запитання, емфатичні конструкції, інверсія, 
синтаксичний паралелізм та анафора. 

Комунікативно-дискурсивна парадигма сучасного мовознавства відзначається посиленим 
інтересом до проблеми організації комунікативної взаємодії, а саме вивченню моделей та механізмів 
мовленнєвого впливу на адресата, що об’єктивує актуальність даного дослідження. Особливого 
значення мовленнєвий вплив набуває в політичному дискурсі. Діяльність окремих політиків, 
політичних партій і рухів має з-поміж інших завдань прагнення завоювати підтримку населення, 
розповсюджуючи в масах переконання та погляди, що відповідають власним інтересам, проте 
реалізують це таким чином, щоб маси сприймали ці погляди і переконання як такі, що відповідають 
інтересам народу. Яскравим прикладом, який демонструє реалізацію мовленнєвого впливу владними 
структурами, є маніпулятивні стратегії у контексті війни в Іраку. Мета дослідження полягає у 
виявленні та систематизації вербальних засобів маніпулятивного впливу на свідомість адресата на 
прикладі контексту війни в Іраку в межах стратегії синтаксичної емоційної  експресії. 

Успішне розв’язання зазначеної проблеми потребує чіткого визначення сутності самого поняття 
"маніпуляція". Слідом за Теун Ван Дейком визначаємо маніпуляцію як "комунікативну й 
інтерактивну практику, під час якої маніпулятор здійснює контроль над іншими людьми, зазвичай 
всупереч їхній волі або інтересам" [1: 361]. 

Основна макростратегія маніпулятивної взаємодії в контексті війни в Іраку ґрунтується на 
архетипному протиставленні МИ – ВОНИ (МИ – ЧУЖІ), а саме представлення НАС (адміністрації 
президента, американського народу, збройних сил США) в позитивному світлі та негативне 
зображення ЇХ / ЧУЖИХ – ворогів, якими на початку війни зображали жителів Іраку та інших 
арабських країн, на сьогодні ж у зв’язку з "переглядом стратегії та зміною курсу воєнних дій" в образі 
ворога виступають не лише терористичні угрупування, але й владні структури інших держав, що не 
відповідають "американскому стандарту демократичної держави": So we reviewed our strategy and 
changed course. We launched a surge of American forces into Iraq. And we gave our troops a new mission: 
Work with Iraqi forces to protect the Iraqi people, pursue the enemy in its strongholds, and deny the 
terrorists sanctuary anywhere in the country (Bush’s State of the Union Speech, 2008). Al Qaida is on the 
run in Iraq, and this enemy will be defeated (Bush’s State of the Union Speech, 2008). America is opposing 
genocide in Sudan and supporting freedom in countries from Cuba and Zimbabwe to Belarus and Burma 
(Bush’s State of the Union Speech, 2008).  

Цільова установка такого протиставлення примушує не лише здійснювати відбір необхідних 
фактів, але й висвітлювати їх у певному ракурсі, вигідному для ініціатора, що, відповідно, зумовлює 
композицію повідомлення та відбір мовних засобів [2: 257].  Це дає підстави для розгляду цієї 
макростратегії на синтаксичному рівні, пов’язаному з особливостями побудови речення.  

Реалізація маніпулятивних стратегій на рівні синтаксичної побудови пов’язана з емоційно-
експресивним фактором впливу на свідомість реципієнта. Структура одиниць емоційно-
експресивного синтаксису дозволяє маніпулятору здійснювати їх інформаційне наповнення у 
вигідному для нього спрямуванні. Ця особливість визначає стратегію синтаксичної емоційної  
експресії. Мовні конструкції емоційного синтаксису є такими моделями речень, які несуть додаткову 
логічну або експресивну інформацію, що сприяє зростанню прагматичної ефективності 
висловлювання і мовлення в цілому [3: 138]. До прийомів, через використання яких аналізована 
стратегія може бути реалізована, належить використання багатосполучникового зв’язку 
(полісиндетону), риторичних запитань, використання емфатичних конструкцій та інверсії, 
синтаксичний паралелізм та анафора. Наведемо коротку характеристику кожному із цих прийомів та 
визначимо особливості їх вживань у контексті війни в Іраку. 

Багатосполучниковий зв’язок (полісиндетон) є своєрідним об’єднанням самостійних компонентів 
– слів, словосполучень або речень – на одному рівні структурної ієрархії. Одночасно полісиндетон 
виокремлює кожен компонент, акцентуючи увагу на його змісті. Таким чином, цей прийом слугує 
засобом рематизації  повідомлення, тобто виділення найважливішої, з точки зору ініціатора, 
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інформації [3: 145-146]. Найтиповішим для полісиндетону є багаторазове використання сполучнику 
"і" (and), що надає висловлюванню піднесеного тону, уподібнюючи його до стилю Біблійних текстів.  

Так, використання вказаного прийому дозволяє підсилити опис позитивних характеристик НАС. 
Наприклад, одне із висловлювань Дж. Буша про американських військових містить імпліцитне 
вираження правомірності воєнних дій: They are doing so in a fight that is just, and right, and necessary. 
And now it falls to us to finish the work they have begun (Daily Telegraph, 17.09.07). Боротьба набуває рис 
справедливої, правильної та необхідної. Використання сполучнику "і" підсилює емоційний аспект 
повідомлення.  

Водночас звернення до полісиндетону при описі негативних характеристик ЇХ створює ефект 
швидкого поширення та катастрофічності дій опозиційної групи та провокує появу емоційного 
напруження: And we knew that if we did not act, the violence that had been consuming Iraq would worsen, 
and spread, and could eventually reach genocidal levels (President Bush Discusses Global War on Terror, 
The Pentagon, 19.03.2008). 

Використання емфатичних конструкцій типу ′It is…that′, ′It is he … who′ набуває широкого вжитку 
при описі негативних характеристик опозиційної сторони (ЇХ) та налаштовує адресата на вигідному 
для маніпулятора розподілі акцентів: When we met last year, al Qaida had sanctuaries in many areas of 
Iraq, and their leaders had just offered American forces safe passage out of the country. Today, it is al Qaida 
that is searching for safe passage (Bush’s State of the Union Speech, 2008). У наведеному прикладі 
інтенсифіковано значення одного з елементів синтаксичної конструкції, образу аль Каїди: не 
американські війська, а саме терористичне угрупування намагається знайти для себе безпечний 
відхід. Це надає образу противника ознаки слабкості. 

Аналізований прийом сприяє синтаксичному перетворенню простого речення на складне. 
Відбувається зміщення підмета в кінцеву позицію, що робить його рематичним, а відтак фокусує 
увагу на суб’єкті дії [4: 259]. The mission in Iraq has been difficult and trying for our Nation. But it is in 
the vital interest of the United States that we succeed (Bush’s State of the Union Speech, 2008). У 
наведеному прикладі за допомогою емфатичної конструкції ′It is … that′ наголошено на важливості 
досягнення перемоги та її значимості для нації. Водночас, крім емоційного насичення повідомлення 
не містить конкретних причин такої необхідності.     

Риторичні запитання слугують засобом привернення уваги, підвищення емоційного тону 
висловлювання, імплікації заперечення або твердження у формі інтерогативу. Риторичне запитання 
не передбачає відповіді, а лише підсилює виразність висловлення [3: 157]. Потенційна відповідь на 
таке запитання міститься у ньому самому або може бути зрозумілою з контексту. Тому, 
маніпулятивний ефект цього прийому полягає у свідомому односторонньому спрямуванні думок 
реципієнта: The kind of people who put bumper stickers on their car that declare that ′War is not the 
answer,′ are they making a serious comment? What′s the answer to Pearl Harbor? What′s the answer to the 
Holocaust? What′s the answer to bin Laden? (New York Times, 12.12.07). У наведеному прикладі 
відповіддю до всіх риторичних запитань є схвалення воєнного втручання США. Крім того, звернення 
до історичних подій, що мають негативні наслідки для людства, лише інтенсифікує значення 
запитань. 

Риторичні запитання є найтиповішою формою імпліцитного вираження докору. Це дозволяє 
зробити негативну оцінку максимально емоційною [5: 62]. Тому використання цього прийому є 
актуальним для тих ЗМІ, які піддають критиці розгортання США війни в Іраку: Where have we ever 
had an agreement to defend a foreign country from external attack and internal attack that was not a treaty? 
(New York Times, 25.01.08). Where do you stop – which country next is to be bombed to hell in the name of 
an "ethical" foreign policy? (Daily Mail, 20.03.08). 

Іншим широковживаним "синтаксичним маркером емоційної експресії" [6: 154] є інверсія – зміна 
фіксованого порядку слів з метою надання висловлюванню більшої важливості, емфатичності. 
Інверсія виконує виразно-характеризуючу функцію оцінного плану [7: 172] та слугує виділенню 
змістового центру повідомлення – реми.  

Так, промовам Дж. Буша властива інверсія, при якій предикатив (у формі інфінітивної 
конструкції) передує підмету. Такі речення  виступають у ролі пояснення мети або причини дій: 
поширення пропаганди серед населення Іраку про підтримку США заради перемоги над ворогом (To 
achieve victory over such enemies, we are pursuing a comprehensive strategy in Iraq (President Bush's 
Speech on the War on Terrorism, the U.S. Naval Academy in Annapolis, Md., 30.11.2005)); збільшення 
кількості загонів по відбудові Іраку як доказ воєнного прогресу (To ensure that military progress in Iraq 
is quickly followed up with real improvements in daily life, we have doubled the number of provincial 
reconstruction teams in Iraq (President Bush Discusses Global War on Terror, The Pentagon, 19.03.2008)); 
переслідування терористів заради безпеки Америки (To protect America, we need to know who the 
terrorists are talking to, what they are saying, and what they are planning (Bush's State of The Union 
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Speech, 2008)). Останній аргумент може передбачати шпигунство за людьми, що лише підозрюються 
у співробітництві з терористами.  

Особливого значення при здійсненні маніпулятивного впливу мовними засобами набуває 
використання прийому синтаксичного паралелізму. Він базується на тотожній побудові двох або 
більше речень чи їх частин. Основна функція паралельних конструкцій полягає у підсиленні 
комунікативної та експресивної значущості висловлювання [8: 152]: We will stay on the offense, we will 
keep up the pressure, and we will deliver justice to the enemies of America (Bush’s State of the Union 
Speech, 2008). Експлікація факту непохитності та невідступності від своєї мети піддати правосуддю 
ворогів Америки підкріплене своєрідним "нанизуванням" емоційної напруги за допомогою 
конструкції we will, що повторюється: More than 4,400 men and women have given their lives in the war 
on terror .We'll pray for their families. We'll always honor their memory (President Bush Discusses Global 
War on Terror, The Pentagon, 19.03.2008); By defeating al Qaeda in Iraq, we will show the world that al 
Qaeda is the weak horse. We will show that men and women who love liberty can defeat the terrorists. And 
we will show that the future of the Middle East does not belong to terror – the future of the Middle East 
belongs to freedom (President Bush Discusses Global War on Terror, The Pentagon, 19.03.2008); We will 
never back down, we will never give in, and we will never accept anything less than complete victory 
(President Bush's Speech on the War on Terrorism, the U.S. Naval Academy in Annapolis, Md., 30.11.2005). 
Використання майбутнього часу в конструкціях синтаксичного паралелізму є типовим для промов 
президента США Дж. Буша. Це формує враження про мовця як  впевненої у своїх діях особи, гаранту 
захисту держави  та одночасно надає повідомленню рис заклику до підтримки 

У контексті війни в Іраку застосування прийому синтаксичного паралелізму підпорядковане й 
прагматичній меті залучитись підтримкою іракського населення, викликати його довіру: Iraqis know 
their people, they know their language and they know their culture, and they know who the terrorists are 
(President Bush's Speech on the War on Terrorism, the U.S. Naval Academy in Annapolis, Md., 30.11.2005). 
За переліком беззаперечних фактів, що демонструють повагу до іракців (бо "вони знають, свій народ, 
мову, культуру") на завершення слідує вигідне для ініціатора повідомлення, своєрідне інформаційне 
посилання про те, що вони здатні й розпізнати терористів, тобто погодитись із поглядами Америки в 
їх тлумаченні.  

Характерним у використанні аналізованого прийому є приєднання сполучнику "і" (and) перед 
останньою конструкцією. Це підсилює емоційний фон повідомлення та створює враження "останньої 
краплі": Americans should have a clear understanding of this strategy: how we look at the war, how we see 
the enemy, how we define victory and what we're doing to achieve it (President Bush's Speech on the War on 
Terrorism, the U.S. Naval Academy in Annapolis, Md., 30.11.2005); Five years into this battle, there is an 
understandable debate over whether the war was worth fighting, whether the fight is worth winning, and 
whether we can win it (President Bush Discusses Global War on Terror, The Pentagon, 19.03.2008). 

Подібною до прийому синтаксичного паралелізму є анафора, яка полягає у повторенні 
початкового елементу в послідовних реченнях: A free Iraq will deny al'Qaeda a safe haven. A free Iraq 
will set an example for people across the Middle East. A free Iraq will be our partner in the fight against 
terror and that will make us safer here at home (Daily Telegraph, 17.09.07); It is never too late to deal a 
blow to al'Qaeda. It is never too late to advance freedom. And it is never too late to support our troops in a 
fight they can win (Daily Telegraph, 17.09.07). Маніпулятивний ефект таких конструкцій, як і решти 
прийомів аналізованої стратегії синтаксичного рівня, полягає в емоційній експресії повідомлення.  

By trusting the people, our Founders wagered that a great and noble Nation could be built on the liberty 
that resides in the hearts of all men and women. By trusting the people, succeeding generations transformed 
our fragile young democracy into the most powerful Nation on earth and a beacon of hope for millions. And 
so long as we continue to trust the people, our Nation will prosper, our liberty will be secure, and the State of 
our Union will remain strong (Bush's State of The Union Speech, 2008). Наведений приклад ілюструє 
комплексне використання декількох прийомів емоційного синтаксису в складі одного повідомлення. 
Відомо, що експресивне мовлення має тенденцію до використання ефекту "складення" засобів 
експресії [3: 155]. Кінцевий ефект повідомлення аналізованого прикладу є результатом поєднання 
паралелізму, анафори, інверсії та антитези. 

Подібним є повідомлення Дж. Буша про усунення режиму Саддама Хусейна діями США: Because 
we acted, Saddam Hussein no longer fills fields with the remains of innocent men, women and children. 
Because we acted, Saddam's regime is no longer paying the families of suicide bombers in the Holy Land. 
Because we acted, Saddam's regime is no longer shooting at American and British aircraft patrolling the no-
fly zones and defying the will of the United Nations. Because we acted, the world is better and United States 
of America is safer (President Bush Discusses Global War on Terror, The Pentagon, 19.03.2008). У цьому 
прикладі за допомогою синтаксичних прийомів паралелізму та анафори у поєднанні із лексико-
семантичною тактикою перебільшення позитивної  саморепрезентації підсилено ідею вагомості та 
позитивної значущості активності США для Іраку, Америки та всього світу. 
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Таким чином, маніпулятивна стратегія синтаксичної емоційної експресії передбачає здійснення 
мовленнєвого впливу  шляхом емоційно-експресивної організації синтаксичних одиниць, що сприяє 
перерозподілу акцентів уваги адресата на інформації, вигідній для маніпулятора. Реалізація стратегії 
синтаксичної емоційної  експресії у контексті війни в Іраку підпорядкована основній меті владних 
структур – впливати на масову свідомість, формуючи негативне ставлення до ворога та позитивне 
гіперболізоване позитивне сприйняття їх самих. Перспективою подальших досліджень є виявлення та 
аналіз інших маніпулятивних стратегій синтаксичного рівня та вивчення реалізації маніпулятивного 
впливу в контексті війни в Іраку на лексико-семантичному та прагматичному рівнях. 
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Ревчук Т. И. Синтаксические особенности реализации манипулятивной стратегии 
эмоциональной экспрессии в контексте войны в Ираке.  

В статье рассматриваются особенности реализации речевого влияния на сознание реципиента на 
уровне синтаксического построения предложения в корреляции с эмоционально-экспрессивным 

фактором. Основная макростратегия манипулятивного взаимодействия в контексте войны в Ираке 
базируется на архетипной оппозиции МЫ – ОНИ и может быть реализована на синтаксическом 

уровне с помощью таких приемов как полисиндетон, риторические вопросы, эмфатические 
конструкции, инверсия, синтаксический параллелизм и анафора. 

Revchuk T. I. Syntactic Peculiarities of the Manipulative Strategy of Emotional Expression in the Context 
of the War in Iraq.  

The article focuses upon the peculiarities of verbal influence on the recipient’s consciousness through a 
syntactic structure of a sentence in correlation with an emotional and expressional factor. The principal 
macrostrategy of the manipulative interaction in the context of the war in Iraq is based on the archetypal 

opposition WE – THEY and can be realized on a syntactic level by means of polysyndeton, rhetorical 
questions, emphatic constructions, inversion, syntactic parallelism and anaphora. 
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СИНТАКСИЧНІ КОГНІТИВНІ МЕТАФОРИ КРИЗИ 
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ) 

У статті встановлені кореляти синтаксичних когнітивних метафор, що формують образний зміст 
концепту КРИЗА в сучасному англомовному газетному дискурсі. Синтаксичними називаються 
метафори, які змінюють ономасіологічну модель речення в контексті дискурсу в результаті 
взаємодії кодифікованого значення структури з невластивим їй лексичним наповненням. 

Встановлено, що синтаксичні метафори кризи репрезентовані персоніфікаціями, втіленими 
предикатами афективної дії при агенсі, вираженому іменем концепту КРИЗА. Базовим корелятом 

концептуального референта КРИЗА є концепт ЗЛОВМИСНИК, який має предметні 
(ВОРОГ/ДИКТАТОР) та подієві специфікації (ШКІПЕР, що САДЖАЄ КОРАБЕЛЬ на МІЛИНУ/ 

РОБОТОДАВЕЦЬ, що ВИГАНЯЄ ПРАЦІВНИКА з РОБОТИ). 

З позицій когнітивно-дискурсивного підходу концепт тлумачать як "аналог поняття в 
дискурсивному, діяльнісному аспекті, що передбачає активізацію суб’єктом висловлювання 
ментального поняттєвого змісту при актуалізації відповідного ‘кванта’ знання і свідомості в 
безпосередніх умовах і процесах формування й формулювання смислу висловлювання" [1: 91].  

Компоненти змістової структури концептів поділяють на когнітивні (поняттєві) та прагматичні 
(ціннісні). Функцією перших є опис фрагментів позамовної дійсності, а других – їх оцінювання, 
пов’язане з емотивним переживання оцінки суб’єктом. За М. В. Нікітіним, тотальна структура 
концепту складається з операційних взаємопов’язаних структур, які він називає модусами. Модуси 
концепту обумовлені функціями, які він виконує в мисленнєво-мовленнєвій діяльності: класифікації, 
структурації, упізнавання й оцінки. Ядро когнітивної структури концепту (як і ядро значення мовного 
знака, що його виражає) становлять ознаки, що є обов’язковими для всіх сутностей цього класу 
(інтенсіонал концепту – значення), периферію – ознак, імплікаційно пов’язані з ядром (імплікаціонал 
концепту – значення).  

Суть когнітивної метафори полягає у проясненні одного концепту через інший [2: 203]. На 
мовному рівні метафоричне прояснення передбачає аналогічну схожість імплікаціоналів 
взаємодіючих концептів й розбіжність інтенсіоналів, що відносять їх до різних предметних царин [3: 
197-198].  

Окрему групу становлять метафори, які змінюють ономасіологічну модель речення в контексті 
дискурсу. М. В. Нікітін називає їх синтаксичними. Синтаксичні метафори відрізняються від 
лексичних тим, що вони співвідносяться не з розрізненими денотатами з "інвентарного переліку", а 
так званим "станом справ", – подіями, ситуаціями, явищами, – тобто денотатами, які взаємодіють у 
межах певних відношень [3: 222-236].  

Ономасіологічна модель речення становить собою типову структуру з позиціями для заповнення 
аргументами, визначеними певним предикатом. Окрім значень слів, що її наповнюють, ця структура 
має ще й узагальнене синтаксичне значення. Попри абстрактність значення таких структур, воно 
добре усвідомлюється мовцем і є об’єктивним фактом їх мовленнєво-мисленнєвої діяльності. 
Структура з незаповненими позиціями має певні кодифіковані, узуально закріплені за нею значення – 
узагальнені абстрактні схеми, які між тим реально існують у свідомості носіїв мови як модель для 
вираження певних типів відношень між аргументами.  

Р. Дірвен та М. Верспур виділяють сім типів ономасіологічних схем речення: буттєву, 
процесуальну, дії, відчуття, володіння, руху і передачі (цит. за С. А. Жаботинською [4: 6]). С. А. Жа-
ботинська використовує ці схеми як блочний матеріал для структурування семантичних просторів й 
співвідносить їх з відповідними типами фреймів. Для аналізу синтаксичної метафори найбільш 
продуктивним є акційний фрейм, що має різновиди стану/процесу, дії, у тому числі й афективної, в 
результаті якої об’єкт дії зазнає змін і перетворюється на афектив [4: 8]. 

Для метафоризації суттєвим є те, що окрім очікуваного діапазону узуальних значень синтаксична 
структура може бути навантаженою невластивим їй значенням. Кодифіковані узагальнені значення 
структур є їх прямими (буквальними, первинними) значеннями. Інші можливі значення структур є 
вторинними. Якщо механізмом прояву вторинних значень є аналогічне моделювання, такі значення 
позначаються як вторинні, метафоричні. При цьому прямі первинні значення складають фон для 
метафоричного переосмислення і слугують предметним контекстом джерела формування і 
моделювання вторинного значення. Відтак, синтаксична метафора є результатом взаємодії 
кодифікованого значення структури з невластивим їй лексичним наповненням. 
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Метою статті є встановлення корелятів синтаксичних когнітивних метафор, що формують 
образний зміст концепту КРИЗА в сучасному англомовному газетному дискурсі. 

Актуальність дослідження зумовлена, по-перше, значущістю об’єкта дослідження, концепту 
КРИЗА, в життєдіяльності сучасного соціуму, в тому числі й англомовного, про що свідчить 
зростаюча поширеність імені концепту в інформаційному просторі англомовного газетного дискурсу, 
а по-друге, – застосуванням новітніх методик аналізу в межах когнітивно-дискурсивної парадигми, 
що дозволяють поєднати мовний та дискурсивний простори існування концепту й встановити його 
поняттєвий та образний зміст.  

Попри статус міждисциплінарного об’єкта аналізу, концепт КРИЗА ще не був об’єктом 
комплексного лінгвістичного дослідження в когнітивно-дискурсивному ракурсі, що визначає новизну 
роботи.  

Аналізована синтаксична метафора кризи становить собою персоніфікацію, втілену предикатом 
афективної дії при агенсі, вираженому іменем концепту КРИЗА, номінацією crisis. Кодифікованим 
агенсом афективної дії є жива істота, наймовірніше особа, в той час як crisis відсилає до абстрактного 
денотата – феномена соціокультурної дійсності, який не може виконувати афективних дій. Відтак 
лексичне значення денотата суперечить його синтаксичній позиції. Як наслідок, схема афективної дії 
АГЕНС діє на ПАЦІЄНТ, в результаті чого пацієнс перетворюється в АФЕКТИВ (робиться ТАКИМ у 
результаті заподіяних змін) переосмислюється як схема процесу – ПАЦІЄНС-АФЕКТИВ постає як 
ЕКСПЕРІЄНЦЕР певного стану справ соціальної дійсності, який хоча й є пов’язаним з АГЕНСОМ 
причинно-наслідковими відношеннями, але не може бути прямим результатом його дії з тієї причини, 
що АГЕНС не є живою істотою.  

Аналіз метафор-персоніфікацій виявляє низку специфікацій агенса-кризи, які задаються 
предикатом афективної дії, суб’єктом якого є денотат імені концепту КРИЗА. Корелят метафори 
позначаємо терміном ЗЛОВМИСНИК, оскільки афективна дія, виражена предикатом, спричиняє 
негативний вплив на об’єкт-афектив. 

Ця метафора втілена фрагментами (1)-(3), де КРИЗА постає як ЗЛОВМИСНИК, що спричиняє 
негативний вплив на пацієнса, перетворюючи його на афектив:  

(1) Merck, the pharmaceuticals giant, has announced 7,200 job losses, bringing the number of 
redundancies at the industry's ten largest companies to more than 60,000, as evidence emerges that the 
global economic crisis is affecting spending on medicines (Times, Oct 23, 2008). 

У (1) метафора репрезентована синтаксичною структурою, заданою предикатом to affect 
(негативно впливати, зачіпати, шкодити), суб’єктом дії якого є денотат імені концепту КРИЗА, 
лексема crisis, а об’єктом-афективом – денотат герундіального словосполучення spending on 
medicines (витрати на ліки). 

(2) MUMBAI — The financial crisis has tarred the reputation and ideology of free marketers and 
central bankers the world over (New York Times, Jun 25, 2009)  

У (2) метафора КРИЗА є ЗЛОВМИСНИК задається предикатом to tar (буквально замазати 
дьогтем), афективом якого є денотат субстантивного словосполучення the reputation and ideology of 
free marketers and central bankers (репутація й ідеологія прихильників вільного ринку та ключових 
банкірів). Відповідно, втрата репутації уподібнюється такій фізичній дії, як намазування дьогтем, де 
дьоготь символізує ганьбу.  

(3) The Constitutional Court’s decision to disband the government was taken by investors as a sign that 
the political crisis that has brought the country’s tourist economy to an embarrassing standstill may be 
nearing a solution (Times Dec 2, 2008). 

У прикладі (3) метафора КРИЗА є ЗЛОВМИСНИК втілюється предикатом to bring to a standstill 
(зупиняти). 

Метафора КРИЗА є ЗЛОВМИСНИК має кілька специфікацій. Так, у (4) вона специфікується як 
КРИЗА є ШКІПЕР, що САДЖАЄ КОРАБЕЛЬ на МІЛИНУ:  

(4) Crisis Strands Vietnamese Workers in a Czech Limbo (New York Times, May 21, 2009). 
Метафора втілюється предикатом to strand (букв. посадити на мілину), афективом якого є 

в’єтнамські наймані робітники у Чехії, а суб’єктом – денотат лексеми crisis.  
Фрагмент (5) репрезентує ще одну специфікацію корелята ЗЛОВМИСНИК:  
(5) But less than a year after he arrived in the Czech Republic, the global financial crisis claimed his 

€8-an-hour job at Kogel, a German truck manufacturer, and he can no longer send money home. Now he 
fears he will have to ask his family for a handout to survive (New York Times, June 5, 2009).  

Метафора виражається предикатом to claim one’s job (відібрати роботу), який уподібнює КРИЗУ 
РОБОТОДАВЦЮ, що ВИГАНЯЄ ПРАЦІВНИКА з РОБОТИ. 

У (6)-(8) корелят ЗЛОВМИСНИК специфікується як ВОРОГ:  
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(6) Taiwan's president Chen Shui-bian at the weekend promised a recount of disputed elections in an 
attempt to defuse a growing political crisis that is undermining his authority and rocking the financial 
markets (Financial Times, Mar 29, 2004). 

(7) Political mayhem has dominated news headlines about Ukraine in the past decade. But, despite the 
disruption, the country’s economy grew impressively until last year’s dramatic plunge triggered by the 
global economic crisis (Financial Times, May 18 2009). 

(8) The crisis between Russia and Ukraine that has cut gas supplies to parts of the European Union 
seemed to be moving towards resolution last night as Russia agreed to the deployment of international 
monitors to oversee the transit of Russian gas via Ukraine, the Czech EU presidency said (Financial Times, 
Jan 9, 2009) 

У (6) метафора репрезентована предикатами to undermine (підривати) й to rock (розхитувати), 
об’єктами дії яких є, відповідно, денотати authority (авторитет) financial markets (фінансові ринки); у 
(7) – предикатом to trigger (приводити в дію спусковий механізм); у (8) – предикатом to cut (різати). 

Предикат to dominate (домінувати) актуалізує метафору КРИЗА є ДИКТАТОР:  
(9) The global economic crisis will dominate foreign policymaking over the course of the next decade 

in the same way that the 9/11 attacks have overshadowed security policy since 2001, David Miliband warned 
yesterday, writes James Blitz (Financial Times, Mar 25 2009). 

(10) With conditions under Hamas rule in Gaza remaining desperate, Syria wants the Palestinian cause 
to be top of the agenda. However, the political crisis in Lebanon is likely to dominate the closed-door 
sessions (Times, Mar 29, 2008).  

На думку М. В. Нікітіна, синтаксична метафора може мати місце лише у випадку, коли предикат 
має більше одного аргумента [3: 222-236]. За наявності лише агенса ономасіологічна модель речення 
зберігається, просто денотату приписується нова властивість. Так, у випадку одномісних предикатів і 
первинна, і вторинна модель речення відповідає процесуальній схемі, де денотат імені концепту 
КРИЗА є експерієнцером процесу. При цьому денотату приписується ознака, яка специфікує його 
природу. 

Так у фрагментах (11)-(12), де метафора втілена одномісними предикатами, КРИЗА уподібнена 
ПРЕДМЕТНІЙ СУТНОСТІ, з якою відбуваються певні процеси: вона збільшується в розмірах, 
займаючи більший простір (to loom), або стає глибшою/ширшою (to deepen):  

(11) Medical secretaries feel they have been forgotten, despite being front-line staff who play an 
important role in the life of both doctors and patients. And now, in a profession dogged by low pay and poor 
working conditions, a crisis is looming (Times, Sep 1, 2004).  

(12) The crisis deepened with last week’s sudden resignation of Neil Cameron (Times, Nov 20, 2003).  
Таким чином, образний зміст концепту КРИЗА формується за участі синтаксичних когнітивних 

метафор, які є результатом взаємодії кодифікованого значення синтаксичної структури з невластивим 
їй лексичним наповненням. Синтаксичні метафори кризи становить собою персоніфікацію, втілену 
предикатом афективної дії при агенсі, вираженому іменем концепту КРИЗА, номінацією crisis. 
Базовим корелятом синтаксичних метафор кризи є концепт ЗЛОВМИСНИК, який має предметні 
(типу ВОРОГ/ДИКТАТОР) та подієві специфікації (типу ШКІПЕР, що САДЖАЄ КОРАБЕЛЬ на 
МІЛИНУ/ РОБОТОДАВЕЦЬ, що ВИГАНЯЄ ПРАЦІВНИКА з РОБОТИ).  

Перспективи дослідження вбачаємо у встановленні образного змісту концепту КРИЗА на більш 
репрезентативному матеріалі. 
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Салтевская М. Ю. Синтаксические когнитивные метафоры кризиса 
(на материале современного англоязычного газетного дискурса). 

В статье установлены корреляты синтаксических когнитивных метафор кризиса, формирующих 
образное содержание концепта КРИЗИС в современном англоязычном газетном дискурсе. 

Синтаксическими называются метафоры, изменяющие ономасиологическую модель предложения в 
контексте дискурса в результате взаимодействия кодифицированного значения структуры с 

несвойственным ей лексическим наполнением. Установлено, что синтаксические метафоры кризиса 
репрезентированы персонификациями, воплощенными предикатами аффективного действия при 
агенсе, выраженном именем концепта КРИЗИС. Базовым коррелятом концептуального референта 
КРИЗИС выступает концепт ЗЛОУМЫШЛЕННИК, имеющий предметные (ВРАГ/ДИКТАТОР) и 
событийные спецификации (ШКИПЕР, САЖАЮЩИЙ КОРАБЛЬ НА МЕЛЬ/ РАБОТОДАТЕЛЬ, 

ВЫГОНЯЮЩИЙ СЛУЖАЩЕГО С РАБОТЫ). 

Saltevskaya M. Yu. Syntactical Cognitive Metaphors of Crisis 
(on the material of the contemporary English newspaper discourse). 

The article establishes correlates of syntactical cognitive metaphors of crisis, which constitute the image 
content of the concept CRISIS in the contemporary English newspaper discourse. Syntactical metaphors are 

those which change the onomasiological model of the sentence in the context of discourse as a result of 
interaction between the codified meaning of the structure and the unexpected lexical meaning of the units 

that fill it. It is proved that syntactical metaphors of crisis are represented by personification, verbalized by 
predicates of affective action with the agent, expressed by the name of the concept CRISIS. The basic 

correlate of the CRISIS conceptual referent is the concept EVIL-MAKER which has object 
(ENEMY/DICTATOR) and event specifications (A SKIPPER, STRANDING HIS SHIP/ AN EMPLOYER 

FIRING HIS WORKER). 
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РЕДЕРИВАЦІЯ ЯК КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ ВАРІАНТ 
ПРЯМОГО СЛОВОТВІРНОГО ПРОЦЕСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті розглянуто механізм утворення нового дериваційного засобу англійської мови, основою 
якого є фрагментація слова, при якій не вся вільна коренева морфема, а лише її частина 

перетворюється у словотворчий елемент. Вільний поділ слова на псевдоморфеми та  їх десуфіксація 
є способом створення англійських  інновацій шляхом зворотної деривації. 

У науковій літературі в цілому спостерігається тенденція відходу від описово-констатуючого 
аналізу властивостей та особливостей функціонування словотвірної системи в бік взаємодії 
синхронічних та діахронічних аспектів. У даній статті проблема розмежування синхронії та діахронії 
розглядається у зв’язку з проблемою вмотивованості / невмотивованості слова, оскільки властивість 
вмотивованості аналізується у співвідношенні з внутрішньою формою слова. Семантичне та 
формальне варіювання морфем відображає динамічний аспект синхронічного стану системи мови, яка 
розуміється як результат взаємодії системи та середовища, в якій ця система функціонує. 

Проблема взаємодії системи та середовища була досліджена в працях А. В. Бондарко, В. Г. Гака, 
В. Г. Касевича, Л. Г. Яцкевич та інших лінгвістів. Загальний принцип системності передбачає 
необхідність виявлення специфіки його реалізації на кожному з мовних рівнів. Вважається, що 
словотвірна та морфемна системи зазнають найбільшого впливу різних середовищ.  

Джерелом нових дериваційних елементів словотвірної системи можуть бути морфеми і 
псевдоморфеми (фрагменти слова) [1: 59], вони не називають прямо денотат, але є специфічними для 
нього, наприклад, -ton, -field, -bridge, -burg, -borough, -mouth, -land, -hampton, -shire, -cester, -head, -y, 
-ia, тощо. Їх поділяють на дві групи:  

а) ті, що співпадають з існуючими в мові лексемами, або з "мертвими" афіксами, тобто їх 
формування є, до певної міри, мотивованим саме омонімічністю;  

б) такі, що є результатом довільного членування існуючих лексичних одиниць, головним чином, 
гетерогенних, у зв’язку з певними асоціаціями, які виникають у носіїв англійської мови, або такі, що є 
результатом фрагментації лексем у зв’язку з їх участю в певних словотвірних процесах [2: 60]. 

Досить активно в останній час відбувається процес утворення інновацій шляхом так званої 
реверсії (зворотної деривації), тобто не додаванням, а відніманням суфікса або частини слова, яка 
приймається за суфікс, і розуміється як помилкове членування  і помилкова семантична оцінка слова 
[3: 79]. Слід зазначити на несамостійний характер субституції афіксів, яка, судячи по формантам-
афіксам, повинна бути нічим іншим аніж як афіксацією на базі неповних, усічених основ. 

Реверсія відноситься до числа неоднозначно пояснюваних понять дериватології. Більш того, 
нерідко спостерігається термінологічна та понятійна дифузія цього мовного феномена. О. Г. Ликов 
зазначає, що зворотна деривація є незвичайним і в багатьох випадках неясним способом словотвору 
як у самій суті, так і в межах розповсюдження, оскільки цей феномен має декілька назв: зворотне 
розкладання, ускладнення основ, редеривація, реверсія, регресія, регресивна деривація, рекомпозиція, 
дезафіксація, декомпозиція [4: 66]. 

Цей спосіб словотвору є явищем чисто діахронічним, коли змінюється структура існуючого в мові 
слова, в результаті якого створюється нова лексична одиниця, яка є похідною. Похідність такого 
слова має особливий, унікальний характер, "що відрізняє інновацію від решти похідних слів" [4: 70]. 
"Ре деривація" узуальної лексики представляється конкретними способом словотвору − 
десуфіксацією. І "поява нового слова відбувається не за зразком структурної схеми, а за аналогією до 
конкретного слова шляхом вичленення кореня (основи) і заміни його іншим коренем" [5: 463]. 

Найпершими прикладами такого типу словотвору були дієслова "to beg", яке було утворено від 
запозичення з французької beggar, "to burgle" від burglar, ″to cobble″ від cobbler. У цих прикладах 
дієслово було утворено від іменника через помилкове віднімання кінцевої частини слова, яка 
асоціювалась з англійським суфіксом -er. 

Модель цього типу ″to work – worker″ закріпилася в підсвідомості англомовних людей саме в той 
час, коли з’явилися такі інновації, і цей принцип словотвору дозволив будь-який іменник, що 
позначає професію, рід заняття перетворити на дієслово з тим же самим коренем. Таким чином, у 
випадках з дієсловами ″to beg″, ″to burgle″, ″to cobble″ відбувається процес реверсії: замість іменника, 
утвореного від дієслова з додаванням афікса (як у випадку ″painter″ (N) від ″to paint″ (V)), 
створюється дієслово від іменника через віднімання частини слова. Тому цей тип словотвору 
називають зворотною деривацією. 
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В. Адамс вважає, цей тип словотвору не помилковим відсіканням елемента слова, а рeаналізом 
структури конституентів твірного слова [6: 105], і більш того, передумовою, яка сприяла виникненню 
конверсії. 

Реверсовані лексичні одниці з позиції синхронного аналізу мають такі ж відношення між 
кореневою та деривативною одиницею, утвореною за допомогою афіксації, як і між одиницями, що 
встановлюються шляхом зворотної деривації. Тому, зворотна деривація розглядається як тип 
афіксації або деафіксації. Це – продуктивний тип словотвору, однак створення таких інновацій 
вимагає обережності, оскільки може виникнути колізія між похідними словами, утвореними від однієї 
і тієї ж основи. Спостерігається тенденція врегулювання закінчень у дієслів. 

Проаналізовано приклади зворотної деривації (the Concise  Oxford Dictionary. The Ninth and Tenth 
Editions. On CD-ROM, Oxford University Press, 2001). Найчастіше (55%) реверсія проявляється у 
моделі N > V: 

aviation − to aviate; bartender − to bartend; baby-sitter – to baby-sit; back-formation – to back-form; 
bootlegger – to bootleg;  blockbuster / blockbusting − to blockbust; bludger – to bludge; blood-transfusing 
sorry – to blood-transfuse; chain-smoking – to chain-smoke; donation –  to donate; gold-digger – to gold-dig; 
hooker – to hook; headhunting – to headhunt; heli-skiing − to heli-ski; evanescence – to evanesce; 
enthusiasm –  to enthuse;  forced landing – to force-land; frivolity – to frivol; fragmentation − to 
fragmentate; fly-tipping − to fly-tip; intuition – to intuit; television – to televise; cracker − to crack; cruncher 
− to crunch; highlighter − to highlight; laser − to lase;  liaison – to liaise; sightseeing – to sightsee; 
extraposition − to extrapose; maser (акронім ″Microwave Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation″) − to mase; moonlighter− to  moonlight (″to work on second job″); nit-picking − to nitpick; one-
upmanship − to one-up; sculptor − to sculpt; self-destruction − to self-destruct; surveillance − to surveil; 
vinification − to vinify; wiretapper − to wiretap, тощо.  

На підтвердження того факту, що процес створення інновацій шляхом зворотної деривації є 
досить поширеним в останні роки, свідчать наступні приклади з різних джерел літератури, інтернету: 

Developers blockbusted in order to buy up the entire area. ( www.thefreedictionary.com/blockbuster).  
It has been a long time since most European air travellers heard anything like this, but a German 

entrepreneur has set up an airline that will give its customers the freedom to chain-smoke from take-off to 
landing. (Airguide Online, Nov 13, 2006). 

To support these capabilities, the Defense Department needs to continue to procure systems in critical 
sectors, otherwise industrial capability will attrit, never to return, or if returning, only at a much greater cost 
than if the industry remained engaged at a reasonable level. (Business and Industry, May 1, 2008). 

ESPN Deportes will televise  Bellator's first season of competition, which will debut April 4. (Los 
Angeles Business Journal, Jan 12, 2009). 

The executive search company headhunts for candidates based on identification of them as being suitable 
for such a potential position, qualified to do that position and able to provide a suitably aligned verbal or 
written presentation regarding their suitability for the position in question. (Business and Industry, 
December 13, 2007). 

Williams and 33 of her classmates in Sheldon High School's Varsity Choir will travel to the nation's 
capital on Jan. 17 to sightsee and then compete at a choir festival the day before Barack Obama's 
inauguration on Jan. 20. (The Register-Guard (Eugene, OR), Nov 17, 2008). 

Most people fly-tip to avoid paying the disposal fee called the landfill tax. 
(www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/flytipping). 

35% проаналізованих слів є  прикладами зворотної деривації у моделі Adj > N: 
greedy – greed; interfluvial – interfluve; flaky – flake; sleazy – sleaze; tacky – tack; wacky – wack; 

wonky – wonk; glitzy – glitz; grungy – grunge; grotty – grot; dreary – drear; dingy – dinge; crumby – 
crumb, Gothic − goth; cranky − crank; creepy− creep; flabby − flab; raunchy − raunch; smarmy − smarm; 
giddy – Gid: 

It will take far more than that to stem the flow of sleaze in a state that has seen four former governors 
indicted and dozens of politicians indicted on corruption charges in recent years. (The Register-Guard 
(Eugene, OR), Dec 13, 2008). 

The kids in the small club-style theatre lapped it up, but I was alienated by a wack folklore vibe − when 
does club dance lose its authentic edge and start to feel more like a museum display? (Dance Magazine, Oct 
1, 2002). 

Finally, if you're a policy wonk looking to study how ideas like school vouchers, standardized testing, and 
privatization play out in the real world, this book will provide many examples. (Washington Monthly, March 
1, 2007). 

Wolfert describes the show as ″all the glitz of Vegas and all the glory of Shakespeare″ colliding in a tale 
full of misdirected passions, high comedy, low tricks and unexpected poignancy. (Daily News (Los Angeles, 
CA), April 24, 2006). 

http://www.thefreedictionary.com/blockbuster)
http://www.crimereduction.homeoffice.gov.uk/flytipping)
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Of course, in some circles, the sour tenor of Freud's pictures is thought to equal seriousness and 
importance. It's a test of the viewer. How much grot and indifference to your comfort can you take and still 
come back for more? (New Criterion, June 1, 2000). 

So my proposal was accepted, we approached the Dahl family and the folk who manage the estate and − 
berdoing! − with their generous contribution, we have the Roald Dahl Funny Prize. And what better name to 
adorn it than that of the writer who rediscovered the grot in grotesque and got more giggles per page than 
any other in his time? (Ethnic, cultural, racial issues > guardian.co.uk > November 15, 2008). 

Most goths become goths because they have been spurned by 'normal' society because the way they want 
to live their lives does not fit in with how most people are told to live theirs. (www.goth.net/goth.html). 

П’ять відсотків прикладів реверсованих одиниць утворено від основи-дієслова (V): disgruntled – 
gruntled, gnarled – gnarl, gobsmack − gobsmacked.  

We learn much about his meticulous, long-haul work process and his interpretation of some of his more 
complex opuses (I was gobsmacked to hear that the song that's always struck me as his most devastating, 
″The Traitor″, is in Cohen's view an upbeat ode to accepting life's compromises). (Daily News (Los Angeles, 
CA), Jun 30, 2006). 

In the eyes of Bashevis, Gimpel is the archetypical Jew, just as he is the embodiment of the Yiddish 
language − a language with no territory, no protection, no cultural-political alliances, no prestige and no 
army or any military terminology − the language of the weak, the victims. It is as a representative of this 
Yiddish and its speakers that Bashevis trod the paths of the modern world of power-struggles and protest, the 
world of the demanders of rights and the "discrimination-gruntled." (Reference and Education, April 27, 
2008).   

Половина аналізованих прикладів зворотної деривації – іменники (N), 45% − дієслова (V), є також  
прикметники (Adj). У 90% проаналізованих прикладів відсічений афікс був суфіксом. У слові gruntled 
завдяки зворотній деривації було відкинуто префікс. 

В. Адамс вказує, що зворотна деривація зустрічається також у прикладах з акронімами, особливо у 
тих прикладах, що мають закінчення -s і вживаються для позначення особи в однині, наприклад, AT – 
‘a member of the ATS’ (″Auxiliary Territorial Service″ – was the women's branch of the British Army during 
the Second World War. It was formed on 9 September 1938, initially as a women's voluntary service, and 
existed until 1 February 1949.). 

Зворотну деривацію розглядають також як вид ″народної етимології″ (помилкової етимології, 
лексичної асоціації, семасіологічної асиміляції, народної словотворчості, folk etymology) – хибну 
інтерпретацію структури слова та його семантики (особливо якщо це − запозичена лексична 
одиниця).  

Термін ″народна етимологія″ був введений у наукову літературу німецьким лінгвістом Паулем 
Германом Ферсманом всередині ХІХ століття для позначення цілого ряду різнорідних явищ, 
починаючи з фонетичних змін у слові (асиміляція, дисиміляція, гаплологія, тощо) і закінчуючи 
омофонією та паронімією. Це підтверджується працями вчених, які досліджували явища, 
співвіднесені з народною етимологією, наприклад Р. Р. Гельгардта, М. С. Державіна, А. І. Томсона, 
І. А. Бодуэна де Куртенэ, М. Крушевського, Ю. В. Откупщікова, Л. Ю. Максимова та інших [7; 8; 9]. 

Зміст самого терміна тлумачиться по-різному. Багаточисельні його дефініції, представлені у 
працях різних вчених, можна поєднати і звести до наступних основних визначень: 

− народна етимологія є осмисленням слів, морфологічний склад яких є неясним, з 
відсутніми семасіологічними асоціаціями з іншими словами (І. А. Бодуэн де Куртенэ, 
О. С. Ахманова); 

− народна етимологія – процес, суть якого полягає у тому, що у свідомості того, хто 
говорить виявляється, що слово пов’язується з іншими словами, які нібито роз’яснюють його 
(″Енциклопедичний словник″ Брокгауза та Ефрона, О. І. Томсон, Р. О. Будагов, Ж. Марузо [10; 
11; 12]; 

− народна етимологія – тлумачення значень, що може подаватися свідомістю людей, які 
немають наукової підготовки і тому розуміють слова за індивідуальними асоціаціями Л. А. Була-
ховский [13].  

Народна етимологія вживається (на противагу науковій етимології) щодо фактів хибного 
розуміння походження або значення слів, коли їй на основі випадкової формальної подібності або 
тотожності з іншими більш знайомими словами, помилково приписуються аналогічні запозичення чи 
мотивація.  

Це явище відбиває природнє прагнення інформантів зв’язати невідоме іншомовне слово з чимось 
відомим, зафіксованим у рідній мові, або через помилкове розуміння морфології довгого слова. 
Народна етимологія ґрунтується на основі дії аналогії, є характерною для сприймання незрозумілих 
слів і найчастіше трапляється в мові дітей, малоосвічених людей. Однак, народна етимологія 
використовується як стилістичний засіб в іронічно-гумористичних, сатиричних творах. 

http://www.goth.net/goth.html)
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Розглядаючи явища народної етимології важливо встановити, яким чином відбувається розуміння 
важкого слова і зближення його з вже відомим словом або його частиною. 

Усі фонетичні зміни у слові при народній етимології обов’язково повинні спричинити появу в 
самому слові якогось значення, якого не було до перетворення. Без цієї умови, тобто без появи у слові 
″сенсу″, зрозумілості для мовця, фонетичні зміни у слові не є народно-етимологічними. 

Переробка вихідного слова, слова-прототипу, відбувається наступним чином: змінюються тільки 
ті частини, які перешкоджають розумінню всього слова. Така заміна призводить до подальшого 
розуміння слова, робить його, у якійсь мірі, легким для сприйняття та вживання. 

Наприклад, однина іменника asset − ″позитивна якість, перевага, плюс″ є прикладом зворотньої 
деривації від множини assets − ″активи, майно, капітал″. Однак, за походженням слово assets не є 
множиною, воно є англо-нормандським запозиченням asetz. Фінальну частину -s помилково було 
прийнято як закінчення множини: The results indicate that when margin buying is allowed and short 
selling is prohibited, price bubbles are observed for both assets and are larger for the lottery asset than the 
standard asset. (Southern Economic Journal, Oct 1, 2006). 

Багато слів ″прийшли″ в англійську мову саме таким шляхом. Так, слово pease − незчислюваний 
іменник, але реінтерпретувалось як множина, і завдяки зворотній деривації з’явилось слово pea, так 
само і statistic < statistics,  aborigine помилкова однина  від aborigines (правильна форма однини – 
aboriginal); bicep < biceps; congratulation < congratulations; housebreak < housebroken; indice < indices; 
tricep < triceps; tweeze < tweezers, тощо. 

У нових словах-запозиченнях, які створені за принципом зворотної деривації в англійській мові не 
беруться до уваги правила тієї мови, від якої вони походять. Наприклад, латинське Homo sapiens − 
″людина розумна″ є формою однини (homines sapientes − множина), але в англійській мові воно 
вживається у значенні множини. Відповідно до зворотньої деривації форма однини – Homo sapien. 
Так само і antipodes, запозичене з грецької, в англійській мові – множина, однина – antipode. 

Дуже часто слова, створені за словотворчим процесом зворотної деривації вживаються тільки у 
розмовній мові як колоквіалізми, і тільки з часом стають прийнятими, фіксуються у словниках. Так, 
наприклад, стало зі словом hamburger. Цю назву має місто у Німеччині, однак носії англійської мови 
відокремили слово ″ham″ у складі запозиченої лексичної одиниці та співвіднесли його з англійським 
словом ″ham″, а частина слова, що залишилась ″-burger″ стала асоціюватись з поняттям "бутерброд, 
булочка". Тому з’явилися слова, що дають назву різним видам бутербродів: beefburger, bearburger, 
cheeseburger, chickenburger, fishburger, deerburger, healthburger, nutburger, sausageburger. Теж саме 
відбулося зі словом "frank + furter": hamfurter, chickfurter (види копчених ковбас). А слово primrose – 
″квітка жовтуватого кольору – примула, першоцвіт″, через народну етимологію, шляхом відсічення 
частини слова -rose було включено до англійської назви іншої квітки – рози, хоча було запозичено з 
давньо-французької "primerole". 

Щодо значеннєвих характеристик, то 45% реверсованих слів позначають діяльність, 25%  − 
предмет, решта – одиниці виміру, якості. 

Стилістично, аналізовані приклади – нейтральні слова (65%), однак, можуть зустрічатися і в 
науковій сфері (computing, biochemistry). Нові слова часто вживаються для гумористичного ефекту. 
Наприклад, gruntled або pervious (від disgruntled, impervious) у сьогоденні розглядаються як 
помилкові, проте використовувались тільки в гумористичному контексті.  

Вважають, що зворотна деривація виникає через неосвіченість. Однак, мова регулюється через 
використання певних моделей, нестандартних інтерпретацій, запозичень з англо-саксонської, 
латинської, французької та інших мов. ″Загальні погляди на мову, − відмічає Ш. Балі − пронизані 
помилками, часом віковими, підтверджені не тільки нашою неосвіченістю, але також у багатьох 
випадках і намаганням (несвідомим або свідомим) приховати або спотворити дійсність″ [14: 45].  

Таким чином, редеривація є комплементарним варіантом прямого словотвірного процесу і 
відрізняється лише зворотним направленням дії дериваційної операції.  
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Чумак Л. Н. Редеривация как комплементарный вариант прямого словообразовательного 
процесса в английском языке.  

В статье рассмотрено механизм создания нового деривационного процесса в английском языке, 
основой которого есть фрагментация слова, когда не вся свободная корневая морфема, а только 
лишь часть её превращается в словообразовательный элемент. Свободное деление слова на 

псевдоморфемы и последующая десуффиксация  есть способом создания английских инноваций 
путём обратного словообразования. 

Chumak L. M. Rederivation as a Complementary Variant of a Direct Word-Formation Process in English. 

 The article focuses on the mechanism of a new derivational process formation in English. It is based on the 
idea that words consist of fragments and not a root morpheme but a part of it can become a word-formation 

element. A division of a word into pseudo-morphemes and their further de-suffixation is the form English 
innovations through backformation. 
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викладач 
(Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

ПОНЯТТЄВИЙ ТА ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИКИ КОНЦЕПТУ КОНТАКТ/CONTACT 

Статтю присвячено вивченню ментальної структури, яка лежить у підґрунті 
продукування/сприйняття ініціальних/завершальних висловлювань в діалогічному дискурсі, 

досліджуваних з функціональної точки зору. Ця ментальна структура – лінгвокультурний концепт 
КОНТАКТ/CONTACT – вивчена щодо фактуальної та образної інформації, яку вона вміщує. 

О б ’ є к т о м  нашого дослідження є ініціальні та завершальні висловлювання в англомовному 
діалогічному дискурсі. Значна увага, що приділялася в мовознавчих студіях цьому об'єкту, 
спричинилася до ґрунтовного опису ініціальних/завершальних висловлювань з позицій 
прагмасемантичного, актомовленнєвого, конверсаційного аналізу (К. В. Бобирева, Ю. В. Матюхина, 
Т. Д. Чхетиани, Н. І. Формановская, М. Coulthard, А. Tsui та ін.). Утім, усі ці розвідки, висвітлюючи 
суттєві характеристики об'єкту нашого дослідження, виявляються неспроможними надати йому 
комплексну і вичерпну характеристику, закорінену на стратегічному призначенні 
ініціальних/завершальних висловлювань – їхньої здатності організувати діалогічну взаємодію 
суб'єктів дискурсу [1]. Саме тому вважаємо за необхідне звернутися в роботі до можливостей, 
пропонованих дискурсологією – напрямом сучасного лінгвістичного аналізу, з позицій якого 
мовленнєві одиниці розглядаються як нерозривно пов'язані із знанням та мисленням людини, з її 
комунікативною практикою, з культурними, соціальними, ситуативними чинниками, що й визначає 
а к т у а л ь н і с т ь  нашого дослідження. 

Першим етапом аналізу стає виявлення тих структур свідомості, що розгортаються у плині 
дискурсивної діяльності, об'єктивуючись у ініціальних/завершальних висловлюваннях. У наявних 
лінгвістичних працях йдеться про поняття контакту, встановлення/розмикання вербального 
контакту, а також акцентується його культурна специфіка (В. І. Карасик, І. Н. Борисова, І. І. Токарева, 
Й. А. Стернин, О. А. Леонтович, І. А. Голубовська та ін.). Виходячи з цього, вважаємо, що 
когнітивним підґрунтям ініціальних/завершальних висловлювань є концепт КОНТАКТ/CONTACT, 
котрий належить до культурних концептів.  

М е т о ю  цієї статті є аналіз понятійного та образного складників концепту 
КОНТАКТ/CONTACT. 

У сучасних лінгвокультурологічних теоріях концепт визначається як ментальна структура, що 
належить свідомості, детермінується культурою і об'єктивується у мові [2: 9].  

Структура культурного концепту, на думку дослідників, формується трьома ознаками, у підґрунті 
яких лежить поняттєва, образна та ціннісна інформація [2; 5], тобто "все те, що робить його 
фактом культури – вихідна форма (етимологія); стиснута до основних семантичних ознак історія; 
сучасні асоціації, оцінки, тощо" [3: 43]. Відмічають, що саме наявність у структурі концепту 
інформації такого роду робить його відмінним від поняття, котре "мислиться", тоді як концепт 
"переживається" як "предмет емоцій, симпатій і антипатій, а іноді і зіткнень" [3: 43]. Співзвучна цим 
позиціям і думка, що в основі будь-якого концепту лежить поняття як раціонально-логічний феномен 
наднаціонального загальнолюдського порядку, в той час як концепт становить собою етноспецифічно 
забарвлене поняття, когнітивно-перцептивний феномен, що відображає специфіку етнокультурного 
бачення певного фрагмента світу [4: 21].  

Поняттєвий складник концепту охоплює "фактуальну інформацію про реальний або уявний об'єкт, 
яка служить основою для формування концепту" [2: 13]. Образна сторона висвітлює характеристики 
предметів, явищ, подій, які сприймаються органами почуттів і відображені в пам'яті [5: 127]. Ціннісна 
сторона концепту відображує ціннісні домінанти та є визначальною для культурного концепту [5: 
127].  

Якщо образна складова культурного концепту корелює із перцептивною та когнітивними 
сторонами концепту як психолінгвістичного феномену, а ціннісний підхід ураховує важливість 
афективної сторони концепту в психолінгвістичному розумінні цього явища, то поняттєва складова 
являє собою вихід на мовне втілення явища (в цьому плані поняттєву сторону концепту можна було б 
назвати фактуальною) [5: 118]. Це мовна фіксація концепту, його позначення, опис, ознакова 
структура, дефініція, зіставлювальні характеристики даного концепту у відношенні до того чи іншого 
ряду концептів, які ніколи не існують ізольовано, їх найважливіша якість – голографічна багатомірна 
вбудованість у систему нашого досвіду [6: 5].  

Оскільки визнаним фактом сьогодні є той, що доступ до концептуального знання забезпечують 
мовні одиниці, які є "входами у концепт" [7: 33], реконструювати знання англомовних індивідів про 
КОНТАКТ/CONTACT можливо через аналіз значення іменника contact, який є ім'ям концепту, та 
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семантично пов'язаних з ним мовних одиниць з позицій етимологічного, компонентного та 
дефініційного аналізу.  

Ім'я концепту, номінація contact, вживається в англійській мові з XVII сторіччя, вона сягає 
корінням у латину й є запозиченням у непрямий спосіб – через французьку. У латині іменник 
contactus зі значенням touching є результатом субстантивації пасивного дієприкметника дієслова 
contingere – "to touch each other closely, to relate to, to border on" [CEDEL; CODEE] (торкатися, мати 
відношення, бути в близьких стосунках з, межувати з, залежати від).  

Дієслово contingere, від якого утворився іменник contactus [L. contactus, pp. of contingere, to touch, 
seize < com-; together + tangere, to touch] [WNWD] – "to touch each other closely, to relate to, to border 
on" [CEDEL] в свою чергу утворено шляхом афіксації від дієслова tangere – to touch [orig. a OF. 
tuchier,tochier] [SOED] за допомогою префікса con-/cum [CEDEL]. 

Дієслово contingere – першоджерело contact – має в латині такі лексико-семантичні варіанти: 
1. трогать, дотрагиваться, прикасаться; 2. схватывать, захватывать, обнимать, волновать; 3. смазывать, 
посыпать; 4. пятнать, осквернять, порочить; 5. касаться, иметь отношение, быть в близких 
отношениях с кем-то; 6. быть смежным, граничить; 7. достигать, прибывать; 8. доставать, достигать, 
поражать; 9. выпадать на долю, случаться, приключаться, суждено, довелось [ЛРС]. 

За даними етимологічних словників номінація contact є генетично пов'язаною з touch та contingent, 
бо всі вони походять від однієї лексичної одиниці в латині – дієслова сontingere (tangent – L. 
"touching", stem of pres. pt. of tangere (base tag), to touch; contingent – L." depend on", from stem of pres. 
pt. of contingere – "to touch, to relate to") [CEDEL]. Отже генетичний зв'язок засвідчує спорідненість 
номінацій contact, touch, contingent. 

Походження номінації contact від дієслова обумовлює наявність в його значенні семантичного 
компоненту "дія/ стан", а префікс con-/cum імплікує наявність двох чи більше суб'єктів. Таким чином, 
можна сказати, що знання contact репрезентовано подією сумісної діяльності двох або більше 
суб'єктів. 

У 1626 році, коли номінація contact була уперше зареєстрована в англійській мові, вона мала 
значення "the state or condition of touching". Also transf. and fig. [SOED] (стан доторкання у прямому та 
метафоричному смислах). У 1660 вона набула значення математичного терміну – "the meeting of two 
curves or surfaces at a point so as to have a common tangent at that point" – Math. [SOED] (зустріч двох 
кривих ліній або поверхонь в однієї точці, так що вони мають єдину дотичну в цьому місці). У 
процесі семантичного розвитку з'явилося ще одне значення – "a connection both with a view to business 
or self-interest" coll. – 1930 р. [DSUE; MW; WNWD] (зв'язок, цікавий з точки зору бізнесу або 
своєкорисливості – розм.). У 1834 р. реєструються перші вживання дієслова to contact, утвореного в 
результаті конверсії, в значеннях: "to bring into contact, to enter to be in contact, to get into 
communication with" [MW] (приводити до контактування; увійти в контакт чи знаходитися у контакті; 
вступити у спілкування). 

Отже, аналіз свідчить, що не увесь вміст концептуалізованого знання є комунікативно актуальним, 
оскільки КОНТАКТ/CONTACT це: 

– дія/стан фізичного дотику; 
Це значення фіксують сучасні англомовні словники у дефініціях та/або ілюстративних прикладах: 

"the action or condition of touching physically" [NPED]; "the act or state of touching physically" [CED]; " a 
union or junction or surfaces" [MW]; "He hates physical contact of any sort – he doesn't even like to shake 
your hand"; "Don't let that glue come into contact with your skin" [CIDE]. 

– дія/стан комунікативного контакту;  
Це значення також зафіксоване у сучасних лексикографічних джерелах, наприклад: "the state of 

communicating or spending time with somebody" [CCELD]; "the condition or state of meeting or 
communicating" [ORD]; "the action of speaking to someone, either personally, by telephone or radio, 
electronically or by writing to someone" [CIDE]; "association ,relationship" [MW];" an establishment of 
communication with someone or an observing or receiving of a significant signal from a person or an object" 
[MW;NPED]; "Have you been in contact with Andrew recently? – Only by telephone"; "I'm still in contact 
with her –  we wrote a couple of times" [CIDE]. 

Звернемо увагу на той факт, що деякі словники розташовують на першій позиції ЛСВ іменника 
contact "фізичний контакт" [CED; NPED; MW], інші – "комунікативний контакт" [CCELD; OEED], а 
треті не розділяють цих варіантів значень ("the state or condition of touching, meeting or communicating" 
[ORD]). 

Аналіз лексико-семантичного варіанту the action or state of communicating – дія/стан 
комунікативного контакту (Condition – "state or manner of being; state in which a person or thing exists, 
esp. in regard to external circumstances". State – "a temporary or permanent set of circumstances" [UDEL]. 
Communication – "to transmit or pass on information by speaking or writing; to share a feeling or 
understanding; to relate socially" [OEED]; "the imparting, conveying, or exchange of ideas, knowledge, etc. 
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(whether by speech, writing, or signs) [SOED]. Act – a thing done, a deed; a fact of reality, opp. to intention, 
possibility, etc.; the process of doing, action, operation [SOED]) свідчить, що в ньому об'єктивоване 
знання про контакт як комунікативну подію, що залучає мовлення (speaking or writing), мислення 
(information, understanding), почуття (feeling), та соціальні стосунки (relate socially) суб'єктів у 
певних умовах спілкування (external circumstances).  

До цих самих складників концептуалізованого знання "відсилають" і семантичні компоненти у 
значенні споріднених з сontact номінацій: touch – "to be or come together so that there is no space 
between, to meet or cause to meet thus" [ORD], "to come in contact or to be in contact with" [WNWD]; 
contingent – "true under existing conditions", "happening or coming by chance" [SOED]. 

У значенні спорідненої з сontact номінативної одиниці contingent – "not determined by necessity, 
free; "non-essential"; "not absolute" [SOED] не важко побачити ідею фатичного – неінформативного 
спілкування, а також ідею випадковості події – "subject to accidents"; "a fortuitous event, which falls to 
one by chance" [SOED].  

Усі перелічені компоненти разом формують той зміст, що представляє знання про вербальний 
контакт. 

Образний складник концептуалізованого змісту КОНТАКТ/CONTACT відображено у 
внутрішній формі слова, яка є тією ознакою, що на думку А. А. Потебні, найбільш рельєфно 
сприймається в момент його іменування., формуючи найближче та дальше значення слова, де перше – 
це значення слова для всіх, "народне значення", тобто той змістовий мінімум, завдяки якому ми 
можемо зрозуміти інші значення, а друге – розвиток змістового мінімуму, "особистісне значення" [8: 
146-147]. 

Образний складник охоплює знання, образи, асоціації, які виникають у свідомості у зв’язку з тим 
чи іншим денотатом. Сприймані індивідом об’єкти реального світу (перцепти) викликають певний 
ментальний образ відповідного референта [4: 21].  

Предметно-образний вміст концепту зводиться до цілісного узагальнюючого сліду в пам'яті, 
пов'язаному з деяким предметом, явищем, подією, якістю. Стосовно конкретних предметів зазвичай 
кажуть про семантичні прототипи [9]. Прототипні образи займають серединне положення між 
загальними поняттями та їх конкретними репрезентаціями. Стосовно явищ та подій, які 
розгортаються у часі, предметно-образним вмістом є певна узагальнена ситуація, яка пов'язана з цими 
явищами та подіями. Концепт у цьому сенсі є згусток життєвого досвіду, зафіксований у пам'яті 
людини [5: 127]. Образна сторона концепту – це релевантні ознаки практичного знання [6: 5]. 

Образна сторона концепту КОНТАКТ/CONTACT представлена у значенні спорідненого іменника 
touch (ME) [orig. a OF. touche, f. toucher] [SOED], перше використання якого зафіксовано в 
англомовних джерелах у XIV cторіччі: "a light stroke, tap, or push" [MW] (легке торкання рукою, удар 
або погладжування, стукіт, поштовх); "the act or fact of touching" [MW] (акт або факт торкання). 1481 
роком зафіксовано значення "a stroke of action, an act; a brief turn or ''go" at some occupation" [SOED] 
(дія, окремий хід, різкий поворот або початок якогось заняття). 

На підставі порівняння touch з його аналогами у інших мовах ((ME) touche, t(o)uche [orig. a OF. 
tochier, tuchier, mod. F. toucher = Sp. and Pg. tocar, It. toccare]), висловлюється припущення, що 
романське toccare може бути звуконаслідувальним словом від toc, відтворюючого звук подібний до 
стуку (a knock), (The Romanic toccare is probably an onomatopoetic formation from the syllable toc 
imitating a knock) [SOED; CODEE] (порів. з укр. "тук").  

Цей факт підтверджує дані історико-етимологічних розвідок, які свідчать про велику роль 
звукового символізму в позначенні предметів в давніх мовах [5: 46] та, на наш погляд, розкриває саму 
сутність знання про контакт – достукатися до когось, заволодіти його увагою, викликати на розмову 
та спілкування. 

Також, перше й найпоширеніше сучасне значення дієслова to touch – "to bring the hand etc. into 
contact with" [OEED; UDEL] (торкнутися рукою); "to bring a bodily part into contact with esp. so as to 
perceive through the tactile sense" [MW] (торкнутися предмету, щоб зрозуміти його сутність через 
дотик) свідчить про асоціацію контакту з дотиком.  

Таким чином, дотик та стук виступають тими образами, що формують образний складник 
концепту КОНТАКТ/CONTACT.  

Отже, можна стверджувати, що первісно контакт асоціювався в англомовних індивідів із стуком, 
дотиком: вступити в контакт – це постукати в двері, або торкнутись когось. У цьому міститься 
важливий для нашого дослідження сенс, бо із викладеного випливає, що від початку осмислення 
набуло встановлення контакту.  

Викладене дає підстави дійти в и с н о в к у, що знання, яке належить до концепту 
КОНТАКТ/CONTACT та актуалізується у комунікативної практиці носіїв англійської мови, охоплює 
інформацію, фактуальний складник якої представлений комунікативною подією (учасники, 
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зовнішні обставини, вербальні/мисленнєві дії, почуття, соціальні стосунки, неінформативність та 
випадковість є частинами цієї події), а образний складник – дотиком, стуком у двері.  

П е р с п е к т и в о ю  роботи є дослідження ціннісного складника концепту 
КОНТАКТ/CONTACT. 
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Шпак Е. В. Понятийная и образная составляющие концепта КОНТАКТ/CONTACT. 

Статья посвящена изучению ментальной структуры, которая лежит в основе 
продуцирования/восприятия инициальных/финальных высказываний в диалогическом дискурсе, иссле-
дуемых с функциональной точки зрения. Эта ментальная структура – лингвокультурный концепт 
КОНТАКТ/CONTACT – изучена в плане содержащейся в ней фактуальной и образной информации. 

Shpak O. V. Factual and Imaginary Components of the Concept CONTACT. 

The article focuses on the mental structure underlying the production/perception of initiative/closing  
utterances in dialogical discourse as viewed functionally. This mental structure – lingo-cultural concept 

CONTACT – is studied as for the factual and imaginary information it contains. 
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ЗІСТАВНИЙ МЕТОД У ВИВЧЕННІ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ 
В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ  

У статті було зроблено спробу проаналізувати ефективність зіставного методу для виявлення 
універсальних та специфічних рис, характерних для сленгізмів на позначення стану осіб з 
наркотичною або алкогольною залежністю. Наводяться приклади повних, часткових і 

безеквівалентних одиниць і пояснюється специфіка деяких національно-маркованих сленгізмів. 

Мова – один із найважливіших засобів спілкування, засіб обміну думками, засіб акумуляції 
культурного досвіду. Мова може виконувати ці функції, тому що вона являє собою, з одного боку, 
гнучку та рухливу, з іншого боку, досить організовану та упорядковану систему. Сучасна лінгвістика 
розглядає мову як систему систем, яка складається не з простого набору різнорідних елементів слів, 
граматичних або лексичних форм, а виступає єдиним організмом, окремі елементи якого 
розглядаються у відношенні один до одного й до системи або підсистем, у склад яких вони входять. 

Якщо мова – це система і все в ній підпорядковане системі, то при вивчені та зіставленні мов не 
можна оперувати ізольованими фактами, виокремлюючи їх із системи. Факти мови – будь-якого ряду 
мовної структури – необхідно брати в тих категоріях, в яких вони представлені в певній мові. Тим 
самим повинне проводитись зіставне вивчення не фактів, а категорій [1: 40-52].  

Мова – це вербальна псевдодійсність, суб’єктивована на всіх можливих рівнях: від рівня 
конкретної мовної особистості до рівнів мікросоціумів та національно-мовних об’єднань, де кожному 
рівню відповідає власна мовна картина світу, яка відображає індивідуально-мовну компетенцію носіїв 
мови або національну специфіку лінгвалізації дійсності єдиним мовним колективом [2: 42]. Саме 
лексика дає можливість різноаспектного вивчення цих рівнів як вияву національно-культурного 
багатства народів, їхньої ментальності та способу бачення світу.            

Складність вивчення та зіставлення лексичних систем полягає в чисельності елементів, 
багатомірності, розпливчастих й нечітких межах лексичних одиниць, наявності перехресних й 
взаємодіючих підсистем. Лексична система – складна структура, якій притаманні рухливість, 
боротьба тенденції сталості з факторами мовної еволюції (прагнення до економії, аналогії та 
регулярності) [3: 123-132].  

Лексичну систему мови також відрізняє найбільш тісний зв'язок елементів із зовнішніми, 
екстралінгвістичними факторами. Як зазначав К. Леві-Строс, "мова є одночасно і продуктом 
культури, і її важливою складовою частиною, і умовою існування культури. Більш того, мова – 
специфічний спосіб існування культури, фактор формування культурних кодів" [4: 114].  

Лексика безпосередньо відображає зміни, які відбуваються у навколишній немовній дійсності, що 
відбивається у відмиранні та появі нових слів та їхніх значень, або у зміні останніх. За допомогою 
лексичних одиниць, а саме одиниць вторинної номінації, найбільш яскраво відображається 
предметно-відчутний й чуттєво-емоційний світ людини. Зіставлення механізмів вторинної номінації в 
різних мовах сприяє виявленню тих загально-соціальних, культурологічних, національних, етнічних, 
історичних особливостей мислення та сприйняття дійсності мовними колективами, які знаходять своє 
відображення в мовній картині світу [5: 114]. 

Тому актуальність та перспективу нашого дослідження ми бачимо в застосуванні, окрім інших 
методів, одного з найбільш ефективних методів дослідження – зіставного методу для вивчення 
одиниць вторинної номінації, адже зіставлення окремих фрагментів системи дозволяє глибше й 
повніше усвідомити й проаналізувати категорії порівнюваних мов. Використовуючи контрастивний 
напрям дослідження як основу, ми також спираємося на базові ідеї семіотики, семантики, 
етнолінгвістики, психолінгвістики, котрі   допоможуть вивчити явища вторинної номінації як з боку 
суто мовних та мовленнєвих механізмів, так і з боку соціальних, комунікативно-прагматичних, 
національно-специфічних особливостей, а також і психолого-асоціативних зв’язків. Як зазначав 
В. фон Гумбольдт, "крізь різноманіття мов для нас розкривається багатство світу й розмаїття того, що 
ми пізнаємо в ньому, й людське буття стає для нас більш широким, оскільки мови у чітких й дійових 
межах надають нам різноманітні способи мислення й сприйняття. Мова завжди втілює у собі 
своєрідність цілого народу" [6: 349].  

Отже, метою статті є спроба, використовуючи зіставний метод, виявити особливості національної 
специфіки та універсальні риси такого шару одиниць вторинної номінації, як сленгізми на позначення 
осіб з наркотичною й алкогольною залежністю та їхньої діяльності. 

Становленню контрастивної лінгвістики сприяли Р. Ладо, Ш. Баллі, В. Скалічка, Е. Косеріу, 
Ч. А. Фергюсон, Г. Ніккель та інші. Зіставний метод вивчали у своїх працях Дж. Грінберг, 
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С. Д. Кацнельсон, В. Г. Гак, Б. А. Успенський, В. М.  Ярцева, В. Д. Аракін, В. В. Левицький, 
Ю. В. Рождественський, С. Г. Шафіков, A. Lehrer, H. J. Seller, Ch. Fillmore, U. Weinreich. 

Контрастивна лінгвістика порівнює дві мови незалежно від ступеню їхньої спорідненості з метою 
виявлення подібних та відмінних рис між ними. Проте констатація лише синхронних відмінностей 
лексем різних мов, що зіставляються, завжди буде страждати від неповноти дослідження, якщо не 
спробувати показати причини та еволюцію семантичних розбіжностей. Тому стислі історичні довідки 
в необхідних випадках не будуть зайвими. Таким чином, контрастивна лінгвістика, хоча і ставить за 
мету виявлення відмінних рис у мовах, що зіставляються, на синхронному зрізі, може звертатись до 
різних рівнів аналізу в залежності від конкретних параметрів зіставлення, характеру мов та успішно 
використовувати елементи діахронії для більш глибокого пояснення сучасних мовних відмінностей 
[2: 19].       

При зіставленні мов відображаються як універсальні риси, так і національно-культурні 
особливості. Ці відмінності та подібні риси проявляються фактично на всіх рівнях, але особливо 
глибоко зв'язок культури та мови можливо дослідити в лексичних пластах з національною 
маркованістю. Мова, яка обслуговує різні національно-етнічні колективи, постійно накопичує 
елементи, які відображають особливості розвитку культур, що знаходить своє вираження у 
специфічних для кожного колективу фонових знаннях, втілених у тезаурусі мов, які зіставляються. 
Проблемам взаємообумовленості національної культури та національної мови присвячено чимало 
праць (Е. М. Верещагін, В. Н. Комісаров, В. Г. Костомаров, Д. Г. Мальцева, А. Д. Швейцер, Ю. Найда, 
Ж. Мунен та ін.). 

Деякі відмінності неможливо пояснити суто з точки зору лінгвістики, оскільки ті чи інші 
особливості належать до компетенції лінгвокультурології, яка має своєрідні для кожного народу 
характеристики соціального, історичного, етнічного й культурного планів. Національна специфіка 
разом із особливостями звичаїв і традицій, стереотипами поведінки не фотографічно відображаються 
у мові народу, а народжуються, проростають і живуть у мові, створюючи з нею неподільне етнічне 
поле. Подібно до електричного або гравітаційного, етнічне поле проявляється у колективній 
психології та впливає на індивіда [2: 27].   

Зіставний аналіз допомагає виявити і класифікувати відмінні та подібні риси таких полів для 
різних мов, спробувати вирішити більш глобальні проблеми, як співвідношення мислення та мови, 
культури й мови, пізнання й мови, адже ще О. О. Потебня писав, що "сам процес пізнання є процесом 
зіставлення" [7: 130]. За допомогою такого аналізу ми можемо глибше вивчити суб’єктивні елементи 
культури – "всі ті аспекти, яких ми не можемо побачити або торкнутись, але які, як ми знаємо, 
існують, наприклад, соціальні норми, звичаї, цінності" [8: 43]. 

Включення знань про алкогольну та наркотичну залежність у систему засобів характеризації 
людини й розширення та поглиблення знань про саму людину шляхом зіставлення – закономірний 
етап розвитку нашого знання про людину як про особливий об’єкт. Ідея антропоцентризму – 
загальновизнана й навіть централізована у мовознавстві, тому що метою лінгвістичного аналізу 
вважається не лише виявлення різноманітних характеристик мовного складу. Адже мова, на думку 
І. О. Бодуена де Куртене, існує в індивідуальному мозку людини, в душах, у психіці індивідів, які 
складають різні мовні спільноти [3: 362-372].   

Проаналізуємо деякі приклади сленгізмів на позначення стану алкогольного або наркотичного 
сп’яніння в українській та англійській мовах. 

На позначення важкого стану наркотичного та алкогольного сп’яніння в обох мовах існує низка 
сленгізмів, особливою рисою яких є асоціація з насильством, біллю, руйнуванням або знищенням. 
Наприклад, в англійській мові ми знаходимо такі сленгізми, як brain-burned, choked, crashed, 
hammered, jammed, destroyed, damaged, wasted [9]. І хоча в українській мові повних еквівалентів ми не 
знаходимо, сленгізми двинутий, обсаджений, обдовбаний, обдвиганий, вмазаний, обковбашений, 
врізаний [10] викликають такі самі асоціації. 

Гранично допустимий рівень наркотичного сп’яніння в англійській мові виражається сленгізмами 
eliminated (фізично знищений), dead drunk, dead to the world [11]. В українській мові на позначення 
цього стану ми використовуємо сленгізми бухий у смерть, мертвий та убитий [10]. Проте, діапазон 
відтінків значень у цьому випадку більший. Наприклад, убитий може також означати втомлений, 
безсилий, без натхнення, нецікавий, застарілий (про предмет) [10]. 

В англійській мові цей ряд знаходить вираження в більш вузькому асоціативному полі, яке 
пов’язане з таким явищем, сповненим стражданням та смертю, як війна. Наприклад, сленгізми blitzed 
out [9] або blitzkrieged [12], які перекладаються як дуже п’яний, сп’янілий за дуже короткий час, 
походять від відомого кожному школяреві терміну Blitzkriеg – бліцкриг або блискавична війна, 
створена на початку ХХ століття теорія ведення швидкоплинної війни, відповідно до якої перемога 
досягається в строки, що обчислюються днями або місяцями, перш ніж супротивник зуміє 
відмобілізувати і розгорнути свої основні військові сили.  

Інші цікаві приклади пов’язанні з приладдям або речовиною, якими користуються особи з 
наркотичною або алкогольною залежністю. Наприклад, soldier (солдат) [9] – пляшка з будь-яким 
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алкогольним напоєм, dead soldier (мертвий солдат) [11] – порожня або вже випита пляшка з будь-
яким алкогольним напоєм, shotgun (дробовик) [11] – особливий тип люльки для куріння марихуани, 
ammunition (амуніція) [9] – будь-який алкогольний напій. 

В українській мові, хоча ми не знаходимо прямих відповідників англійським сленгізмам, тема 
війни відображена також досить широко. Наведемо деякі приклади: торпеда [10] – однолітрова 
пластикова пляшка алкогольного напою або сигарета з марихуаною; ракета – сигарета за 
марихуаною; снаряд [10] – пляшка алкогольного напою).  

На протилежному асоціативному полюсі ми знаходимо сленгізми, які виражають задоволення, 
радість, піднесення, стан ейфорії, відчуття польоту під дією наркотиків або алкоголю. Англійські 
сленгізми lifted, elevated, high [12], які у своєму прямому значенні перекладаються як піднесений, 
піднятий, бути нагорі, набувають значення легкого наркотичного або алкогольного сп’яніння. В 
українській мові на позначення такого стану ми використовуємо сленгізм на злеті [10], котрий теж 
виражає відчуття легкості, піднесення, натхнення. В англійській мові використовується цікавий вираз 
high as a kite (високо в небі, як повітряний змій) [11], і хоча ми не знаходимо українського 
відповідника, нам цілком буде зрозуміле переносне значення – перебувати у стані легкого 
наркотичного сп’яніння.  

Максимальний ступінь задоволення під дією наркотиків та алкоголю виражається сленгізмами feel 
good (у гарному настрої, добре почуватися) [11], jolly (веселий, радісний) [9], happy (щасливий) [11]. 
Хоча в українській мові ми не знайшли прямих відповідників, іноді використовується русизм 
навеселе. 

В англійській мові цей асоціативний зв'язок ми спостерігаємо не лише у сленгізмах на позначення 
стану алкогольного або наркотичного сп’яніння. Наприклад, happy shop [9] – винний магазин, joy ride 
(весела прогулянка) [9] – запій. 

В українській мові ми знаходимо групу сленгізмів, які передають свої значення за допомогою 
колірних асоціацій. Найбільш уживаним та розповсюдженим сленгізмом з колірною складовою є 
синій (п’яний) [10] та цілий ряд похідних сленгізмів. Наприклад, синяк [10] – алкоголік; синька, 
синява [10] – пиятика; по синьці, під синькою [10] – у п’яному стані; синячити [10] – випивати.  

В англійській мові не існує певного кольору, який би асоціювався із станом алкогольної та 
наркотичної залежності або сп’яніння. Проте, використовуються сленгізми, які також передають цей 
стан за допомогою зовнішніх ознак. Наприклад, glow (світло, світіння) [9] – помірний стан 
алкогольного або наркотичного сп’яніння; illuminated (що світиться, освітлений) [9] – у стані 
алкогольного сп’яніння; lit uр або all lit up (освітлений) [12] – п’яний, lit up like a Christmas tree 
(сяючий, освітлений як ялинка на Різдво) [11] – у стані алкогольного сп’яніння. 

Усе ж таки найбільш цікавою групою для зіставного аналізу є сленгізми-лакуни, або сленгізми, які 
вимагають використання фонових знань культурного, історичного та соціального середовища, де 
застосовуються дані лексичні одиниці. 

В українській мові існує чимало сленгізмів на позначення стану алкогольного та наркотичного 
сп’яніння, які не мають еквівалентів в англійській мові. Наприклад, бухий у дим, бухий у доску, бухий 
у дошку, бухий у драбадан, бухий у дупель, бухий у дупу, в зюзю, в кізло, в сандалі [10]. В англійській 
мові теж використовуються сленгізми, походження яких дослідити важко або майже неможливо, 
наприклад, drunk as a bicycle, drunk as potatoes, drunk as Cooter Brown [12].    

Проте, переважна більшість сленгізмів-лакун може бути розшифрована за допомогою аналізу 
культурного середовища та національної специфіки використання даних сленгізмів.    

Наприклад, в англійській мові використовується сленгізм drunk as Dudley [13]. Dudley Moore – це 
ім’я актора, який зіграв головну роль у відомому американському фільму "Arthur" (1981), персонаж 
якого страждає від алкогольної залежності. Отже, мовець, який знається на американському 
кінематографі, зможе розшифрувати значення цього сленгізму. 

Сленгізм Tim Allen цікавий тим, що ім’я людини використовується на позначення стану 
алкогольного сп’яніння, особливо п’яної людини за кермом автомобіля. Наприклад, Mitchell grabbed 
his drunken friend’s keys before he could pull a Tim Allen [12]. Tim Allen – відомий американський актор 
та комік, якого у 1997 заарештували за водіння автомобіля у нетверезому стані. 

Інший цікавий приклад стосується Бона Скота (Bon Scott), одного з вокалістів музичної групи 
AC/DC, який помер від алкогольного отруєння. Bon Scotted [12] – бути у важкому стані алкогольного 
сп’яніння. Наприклад, Wow! Agnes was really Bon Scotted the other night. 

Сленгізм drunk as ten Indians або drunk as a thousand Apaches [12] означає бути п’яним як десять 
індіанців або як тисяча індіанців Апачі, але чому індіанців? Існує думка, яка може бути хибною з 
точки зору медицини, але вважається, що у корінних жителів Північної Америки, на противагу іншим 
національностям, які там проживають, наркотична або алкогольна інтоксикація відбувається набагато 
швидше. 

Як зазначав ще Бодуен де Куртене, "всюди ми наштовхуємося на питання про причини подібних 
та відмінних рис у складі мови та у еволюційному процесі. Таке зіставлення мов слугує основою для 
найбільш широких узагальнень як в області фонетики, так і в області морфології, так і, нарешті, в 
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області семасіології, або науки про значення слів та виразів" [3: 362-372]. Вивчення кожної 
конкретної мови з її особливостями на фоні єдності всіх мов – це основний принцип будь-якого 
зіставлення і в той же час найбільш складний шлях лінгвістичного дослідження.   

Світ уявлень про предмети та поняття наповнений етнопсихологічними особливостями поведінки 
людей, специфічними сценаріями поведінки, які є найбільш очевидними лише за умови зіставлення. 
Зіставлення мов – це вихід у різні духовні та  ментальні світи народів, тобто вихід до субстанцій 
найвищого порядку, які за своєю суттю багатомірні й такі, що неможливо пізнати до кінця. Тому в 
сучасних дослідженнях з лінгвістики, як, зрештою, і в інших областях знань, спостерігається повільне 
та обережне просування до об’єднання в одному фокусі наукових, філософських та релігійних 
уявлень про світ та людину. На думку В. М. Манакіна, таке об’єднання людських знань може дати 
плідні результати та наблизити до істинного розуміння світобудови [2: 21]. 

Отже, проблематика зіставного вивчення лексичної системи залишається у центрі уваги сучасної 
лінгвістики, оскільки зіставлення її окремих фрагментів дозволяє встановити, з одного боку, загальні 
закономірності, універсалії, з іншого боку, виявити своєрідність механізму образного 
переосмислення, проаналізувати специфічні риси, характерні для кожної конкретної мови. У наших 
подальших спробах зіставного вивчення явищ вторинної номінації ми приділимо більше уваги 
способам семантичних модифікацій при формуванні сленгової лексики в українській та англійській 
мовах, а саме спробуємо дати якісні моделі механізмів семантичного творення сленгізмів, показати 
продуктивність різних моделей для української та англійської мов і пояснити цю продуктивність та 
регулярність. 
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Яцук К. В. Сопоставительный метод в изучении единиц вторичной номинации 
в украинском и английском языках. 

В статье мы попытались проанализировать эффективность сопоставительного метода для 
выявления универсальных и специфических особенностей, характерных для сленгизмов, которые 
обозначают алкогольное и наркотическое опьянение. Приводятся примеры полных, частичных и 

безэквивалентных единиц, а также объясняется специфика национально-маркированных сленгизмов.   

Yatsuk K. V. The Contrastive Method in Studying the Units of the Secondary Nomination in the 
Ukrainian and English Languages.  

The article deals with the analysis of the contrastive method and its efficiency in studying universal and 
specific features characteristic of the slang words denoting the state of individuals under the effects of 

alcohol and drug intoxication. The examples of full, partial and nonequivalent units were provided; specifics 
of some slang words having certain ethnic or national flavor was revealed. 
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МОВНА ІНВЕКТИВА ЯК ОДИНИЦЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті проаналізовано лінгвістичний феномен інвективи, яка розглядається як мінімальна 
одиниця вербальної агресії. Досліджується функціонування інвективи  як мовного знаку в 

політичному дискурсі. Розглядається класифікація інвектив згідно їх мовного статусу. Визначається 
ступінь агресивності різних типів інвектив.   

Останнім часом як у вітчизняній, так і в зарубіжній лінгвістиці спостерігається підвищений 
інтерес у сфері вивчення прагматичного аспекту мови, коли в центрі досліджень розміщуються 
відношення між мовним знаком і носієм мови. Мовний знак використовується носіями мови як 
найефективніший засіб впливу на адресата мовлення. Особливо показовою сферою такого впливу є 
політичний дискурс, який яскраво ілюструє взаємодію мовця й мовленнєвого знаку в умовах акту 
комунікації і сприяє здійсненню впливу на опонента за допомогою цього знаку. Таким чином, 
метою  статті є дослідження взаємозв’язку між мовним знаком і суб’єктом мовлення в межах 
політичного дискурсу. 

Актуальність досліджуваної теми зумовлена її прагматичної спрямованістю, яка дає 
можливість виявити зв’язок мовного знака з інтенцією мовця, зрозуміти сутність комунікативної 
інтеракції, визначити її мету.  

Оскільки метою політичного дискурсу є боротьба за владу, то доцільно, слідом за О. Й. Шейгал, 
виокремити два аспекти цього явища: боротьба політиків, які знаходяться при владі, за збереження 
свого положення, й боротьба політиків, які йдуть до влади [1: 121]. Оскільки боротьба є домінуючою 
рисою політичного дискурсу, то маємо підстави вважати явище вербальної агресії невід’ємною 
характеристикою політичної комунікації. 

Важливо виділити деякі інтенції, характерні для прояву вербальної агресії в політичному дискурсі: 
− виявлення протистояння; 
− виявлення здатності мовця оцінити і передбачити наявну політичну ситуацію; 
− викриття супротивника; 
− обвинувачення супротивника [2: 91]. 

Такий механізм дозволяє зрозуміти причини й роботу вербальної агресії "в дії", сутність якої, за 
О. Й. Шейгал, в широкому розумінні полягає в націленості на повалення опонента, зниженні його 
політичного статусу [1: 121]. Таким чином, для здіснення такого негативного впливу на об’єкт 
політичної комунікації, суб’єкт застосовує певні мовні знаки, які дозволяють найбільш ефективним 
способом досягти бажаного результату – перемогти й принизити опонента в очах потенційного 
електорату. Такими мовними знаками, які забезпечують ефективність боротьби з політичними 
"ворогами", є мовні інвективи. В. І. Жельвіс зазначає, що, по-перше, в основі інвективного 
спілкування лежить прагнення понизити соціальний статус адресата або рівень його самооцінки, 
нанести моральну шкоду. По-друге, через образу як результат використання інвективи може 
переслідуватися практична мета – досягнення зміни поведінки адресата (цит. за [2: 91]).  

На даний момент сформувалися декілька підходів до визначення лінгвістичного феномену 
інвективи: 

− ототожнення інвективи з лайкою, яка розглядається як закріплений у мовному узусі 
знак, що має табуйований характер (тобто, лежить за межами нормативної мови і має переважно 
усний характер) і стійкі стилістичні маркери, такі як "вульгарний", "лайливий", "грубий" [3: 37]; 

− інвективою є будь-яке слово, що використовується з метою нанести образу адресату. В 
мовній системі це слово зафіксовано як потенційна інвектива, тобто, воно містить в своєму 
значенні критичні характеристики людини [4: 7]. Згідно цієї точки зору, до розряду інвектив 
належать усі слова, які можуть потенційно образити адресата; 

− інвективою визнається образливе слово в найбільш різкій формі, лайка в функції образи [5]. 
Схожий з останнім підхід зустрічаємо й у В. І. Жельвіса, який зазначає, що образа – лише одна з 

функцій лайки. Науковець розглядає термін "інвектива" в широкому й вузькому розумінні. У 
широкому значенні, інвектива – будь-який словесно виражений прояв агресивного ставлення до 
опонента. У вузькому значенні, інвектива – вербальне порушення етичного табу, яке здійснюється 
табуйованими мовними засобами [6: 13]. 

Інвективою також може виступати будь-яке грубе, вульгарне, некодифіковане, табуйоване мовне 
позначення людини з оцінною семантикою, яке своєю формою або значенням може образити об’єкт 
оцінки [7: 15]. 
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Інвективою також називають культурний феномен соціальної дискредитації суб’єкта шляхом 
адресованого йому тексту, а також стійкий мовний зворот, що сприймається в якості образливого для 
адресата. Механізмом інвективи, як правило, виступає моделювання ситуації порушення культурних 
вимог з боку адресата інвективи, виходу його індивідуального вчинку за межі прийнятих норм 
поведінки [8]. 

Широкий підхід до вивчення аналізованого поняття дозволяє віднести інвективу до лексики, яка 
характеризує ставлення мовця до предмету мовлення [9]. 

Ми, у свою чергу, будемо розглядати інвективу у вузькому значенні, розуміючи її як лексичний 
знак, спрямований на пониження соціального статусу адресата комунікації, рівня його самооцінки в 
межах загальноприйнятих суспільних норм і правил. Таким чином, інвективу можна вважати 
"будівельним матеріалом" вербальної агресії, її мінімальною одиницею.  

Важливою для розуміння поняття "інвектива" є опозиція усвідомленості – неусвідомленості як 
певної реакції на якусь ситуацію: неусвідомлена інвектива є неконтрольованою, мимовільною 
емоційною реакцією на конкретну ситуацію; усвідомлена інвектива має на меті намір принизити 
опонента з метою продемонструвати своє домінуюче положення [2]. 

Багатоманітність способів боротьби за владу спонукає політичних діячів використовувати мовні 
інвективи, які є різноманітними за своїм лексичним забарвленням і ступенем спеціалізованості, 
характерності для даного типу комунікації. Н. О. Остроушко до знаків вербальної агресії відносить 
ярлики, лайливу лексику, іронічні номінації, маркери відчуженості, спеціальні пейоративи, політичні 
терміни (негативно-оцінні амбівалентні терміни, політичні пейоративи, дисфемізми), антропоніми, 
етноніми [10: 19-21]. 

О. В. Демидов констатує існування наступних видів інвектив: інвективних ярликів, лайливих 
інвектив, вердиктів, засобів дифамації, іронічних інвектив, стійких виразів, метафоричних інвектив 
[2]. 

Інший підхід, який демонструє О. Й. Шейгал, дозволяє згрупувати всі знаки вербальної агресії в 
дві великі групи: спеціалізовані й неспеціалізовані знаки [1: 121]. 

До спеціалізованих знаків авторка відносить маркери відчуженості й лайливу лексику (обсценна 
лексика, загальні пейоративи, образливі слова – "обзывалки"), до неспеціалізованих – ярлики 
(спеціальні пейоративи, політичні терміни, антропоніми, етноніми) та іронічні номінації [1: 131]. 
Розглянемо зазначені види інвектив детальніше.  

Під маркерами відчуженості розуміються дейктичні й повнозначні знаки, які містять компонент 
дистанціювання [1: 121]. А. П. Чудинов визначає маркери відчуженості як показники применшення 
значущості, вираження недовіри до щирості опонента й достовірності його суджень. Політичні 
опоненти представляються як вороги, а не як громадяни з іншими поглядами на можливі шляхи 
розвитку країни [12: 68]. Використання знаків цієї групи дає можливість адресанту мовлення 
окреслити коло "своїх" і дистанціюватись від "чужих" – політичних опонентів, провести межу в 
спілкуванні, окреслюючи тим самим для електорату наявність декількох політичних груп, які 
різняться своїми поглядами й політичною спрямованістю. Таку ідею дистанціювання від опонента 
можна проілюструвати наступним прикладом: 

McCain’s advisers said they would present him as a senator who frequently stepped across the 
aisle while portraying Obama as a down-the-line Democrat who is ideologically out of touch with much 
of the country. 
Наведені рядки дають змогу політичній партії республіканців продемонструвати відчуження від 

партії демократів, змальовуючи своє більш вигідне положення на політичній арені країни шляхом 
зображення неспроможності Обами, і демократів у цілому, налагодити контакт з електоратом і дійти 
до суті проблем країни. Схожий підхід демонструє наступний приклад, який характеризує прем’єр 
міністра країни як людину, нездатну встановити довірчі стосунки з власним народом: 

The common theme of the Cameron attack was that the Prime Minister was incapable of "being 
straight with people".   
Наступний приклад є яскравим прикладом відстороненості від опонента не шляхом зниження його 

значущості, а шляхом зображення себе в образі "супер-героя" у боротьбі з небезпечними для Америки 
організаціями й угрупуваннями: 

McCain had said, "I think it’s very clear who Hamas wants to be the next president of the United 
States," and added, "I think that people should understand that I would be Hamas’s worst nightmare".  
Лайлива лексика як спеціалізований знак вербальної агресії використовується в процесі політичної 

комунікації, головним чином, у вітчизняному політичному дискурсі. Даний тип інвектив, як зазначає 
А. П. Чудинов, є найбільш розповсюдженим прийомом полеміки в сучасному вітчизняному дискурсі 
[12: 67]. Однак лайлива лексика не є характерною для англомовного політичного дискурсу, який 
характеризується більш "лояльною" формою агресії, й іноді може лише проявлятися у вигляді 
образливих засобів, які О. Й. Шейгал називає "обзывалки" [1: 130]: 
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On the international stage, one big-name loser could be John Bolton, the combative US 
ambassador to the United Nations who was put in place by Mr. Bush as a "recess appointment" after 
failing to secure ratification by the Senate. 
Або:  

"At home, George Bush is already a partial lame-duck president. He will get even lamer," said 
John Fortier. 
У другому реченні останнього прикладу (на відміну від першого речення)прикметник lame вжито 

в прямому значенні "кульгавий, скалічений", що свідчить про вияв агресії до адресата через 
застосування образливої лексичної одиниці. 

Наведені вище приклади, на відміну від багатьох сучасних вітчизняних політичних виступів і 
промов, не містять лайливої лексики як такої, яка, як правило, виражається табуйованими словами 
або загальними пейоративами. Англомовний політичний дискурс обмежується використанням 
образливих мовних одиниць, які частіше за все вказують не на фізичні або розумові недоліки 
опонентів, а на промахи в політичній роботі.  

Ярлик як підвид лексичних інвектив характеризується низкою специфічних ознак. Як відмічає 
О. Л. Дмітрієва, для ярлика характерна ідеологізованість, суб’єктивність і упередженість. Авторка 
наголошує: 

"отрицательная оценка, которую несет в себе ярлык, не выясняет объективные свойства 
личности, микросоциума, явлений, событий, деятельности, а обозначает их по признаку 
идеологической инородности" [12: 92].  
Сутність ярлика, як зазначає О. Й. Шейгал, полягає в його спрямованості на звинувачення: знак, 

коли перетворюється на ярлик, використовується не стільки для характеристики денотату й 
віднесення його до певного класу, скільки для звинувачення в небезпечних для суспільства якостях. 
Ярлик фіксує реальну чи уявну соціальну девіацію або з позицій суспільства в цілому, або виходячи  з 
уявлень про політичну доцільність тієї чи іншої соціальної групи [1: 123]. 

Ярлик, на наш погляд, є знаком зі стійкою негативною конотацією, який, порушуючи соціальні 
норми, дає певну суб’єктивну характеристику адресата мовлення. Наприклад: 

The Republican political establishment is looking for deliverance from the man many have 
depicted as the devil: John McCain. 
Цей приклад ілюструє використання у функції ярлика образно-символічного знака, який втілює 

неприйнятні для суспільства й політичної спільноти якості політичного діяча, що характеризуються 
вкрай негативною оцінкою і зображують Джона МакКейна як дуже небажаного лідера партії і 
кандидата в майбутні президенти.  

Найменш інвективним засобом вербальної агресії, на нашу думку, є іронія, яка застосовується, 
переважно, політичними діячами демократичної спрямованості. Іронія, як наголошує О. Й. Шейгал, 
менш емоційна й більш інтелектуальна [1: 130]. На відміну від інших інвектив, іронічні номінації 
мають, у більшості випадків, прихований характер, однак це не зменшує здатності цих знаків 
принижувати гідність політичного опонента, впливати на його самооцінку й формування потрібного 
ставлення до нього в електорату: 

Even with a Republican Congress, Mr. Bush failed during his second term to secure key parts of 
his domestic political agenda, notably on social security reform and immigration. He is likely to become 
all the more focused on Iraq and spreading his "freedom agenda" in the Middle East, as he tries to 
achieve a foreign policy legacy. 
Цей приклад виражає агресію щодо президента Буша не прямо, а опосередковано – шляхом 

іронічного натяку на одержимість Джорджа Буша впровадженням американського режиму на Сході і 
пошуком міфічної зброї масового ураження. Іронічна номінація такого типу має на меті викликати в 
американського народу певні сумніви щодо здатності діючого президента знайти для країни 
потрібний політичний курс і об’єктивно окреслити завдання зовнішньої політики Сполучених 
Штатів. 

Наступний приклад дає нам можливість проілюструвати застосування іронії з метою 
применшення  значущості об’єкта висловлювання, прояву глузування з нього: 

 The prime target for the Democrats will be Donald Rumsfeld, the defence secretary and lightning 
rod for criticism of the war. 
Іронія такого типу дозволяє зобразити політичного опонента в образі своєрідного "цапа-

відбувайла" шляхом насмішки над його політичним статусом.  
Як можна побачити з наведених прикладів, іронія містить елементи глузування над об’єктом 

мовлення. Крім того, О. Й. Шейгал відзначає наявність в іронічних номінаціях трьох складових 
частин (глузування, зниженої емоційності, вторинності номінації), які роблять іронію найменш 
агресивними типом інвектив [1: 130]. 
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Таким чином, результати проведеного дослідження дозволяють зробити висновок про те, що 
політичний дискурс як всеохоплююча сфера спілкування характеризується широким використанням 
спеціалізованих і неспеціалізованих інвектив для прояву вербальної агресії щодо політичного 
опонента й боротьби за владу. 
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Муратова И. С. Языковая инвектива как единица вербальной агрессии в политическом дискурсе. 

В статье проанализирован лингвистический феномен инвективы, которая рассматривается как 
минимальная единица вербальной агрессии. Исследуется функционирование инвектив, как языкового 
знака в политическом дискурсе. Рассматривается классификация инвектив согласно их языкового 

статуса. Определяется степень агрессивности различных типов инвектив. 

Muratova I. S. Linguistic Invective as a Unit of Verbal Aggression in Political Discourse. 

The article analyses the linguistic phenomenon of invective that is regarded as the minimal unit of verbal 
aggression. It studies the functioning of invective as a linguistic sign in political discourse and classifies 
invectives according to their language status. The author also determines the degree of aggressiveness of 

various types of invectives. 
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ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ 
ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ СЦЕНІЧНИХ ТЕКСТІВ ГУМОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 

(НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ СКЕТЧІВ) 

У статті розглядається роль інтертекстуальності для перекладу сценічних текстів 
гумористичного характеру, структура сценічного твору, поняття театрального тексту, а також 
взаємодія вербальних та невербальних засобів вираження в контексті інтертекстуальності та їх 
значення для перекладу. Викладене іллюструється за допомогою аналізу перекладності короткого 

тексту скетчу, призначеного для постановки. 

За останні роки значно зросла зацікавленість перекладознавців проблемою перекладу театральних 
творів. Серед дослідників існують різні точки зору щодо розуміння перекладу для театру, а також 
щодо місця театрального перекладу в системі перекладознавчої теорії. Зокрема, актуальною є зараз 
проблема визначення поняття театрального тексту. Чи слід розглядати текст у перекладі для театру 
лише з вербальної точки зору, чи під поняттям "театральний текст" потрібно розуміти також і  
екстралінгвістичні засоби?  

Метою дослідження є визначення ролі інтертекстуальності для перекладу театральних текстів, а 
також для відтворення засобів сатири та гумору  в театрі.  

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 
− Розглянути поняття театрального тексту та перекладу для театру. 
− Провести аналіз структури театрального тексту. 
− Розглянути поняття інтертекстуальності. 
− На матеріалі короткого сценічного тексту гумористичного характеру проаналізувати 

значення інтертекстуальності для перекладу текстів цього жанру.  
Дослідження проводиться на матеріалі німецькомовних скетчів. 
На сьогоднішній день перекладознавці погоджуються з тим, що драматургічний текст не можна 

розглядати виключно в контексті художнього перекладу. Переклад для театру здебільшого 
розглядається як особлива форма перекладу. Цей процес є наскільки багатоаспектним, що його можна 
виділити в окремий вид перекладу, який включає в себе художній переклад як його невід'ємну 
частину.  

С. Баснет у статті "Translation for the theatre: The Case Against Performability" [1: 101] зазначає, що 
на сьогодні існує ряд проблем, які ускладнюють дослідження перекладу саме для театру, через які ця 
сфера вважається малодослідженою, незважаючи на те, що увага перекладознавців до неї зростає.  

Головна складність полягає в самій природі театрального тексту, який безпосередньо пов’язується 
з його постановкою і через це розуміється як щось "недовершене", або "незакінчене". При визначенні, 
зокрема, жестів, як певної складової театрального тексту, для більшості перекладознавців цей 
елемент для процесу перекладу є нереалізованим. Згідно з цією теорією, для перекладача постає 
фактично неможливе завдання – перекласти незавершений текст.  

Важливим, на наш погляд, є більш детальний розгляд структури драматичного тексту у 
вербальному та невербальному аспектах.  

З вербальної точки зору драматургічний текст, як правило, складається з діалогів, монологів та 
полілогів. Основною формою сценічного мовлення є здебільшого діалог, але монолог також є 
важливим. Так, у виставах, де дія розрахована на одного актора, діалог взагалі відсутній. Діалог (чи, 
відповідно, монолог або полілог) можна певним чином ототожнити з дією. Мова – це свого роду 
висловлена дія. Мова в поєднанні з дією створюють ефект природності, довершеності вираження, 
тому мовленню і властивий характер дії. Сценічній мові притаманні ті ж самі мовні компоненти, що і 
розмовній, наприклад, вигуки чи частки.  

Отже, завданням перекладача є не лише визначити такий рівень стилістичного забарвлення, який 
здійснюватиме відповідний сценічний ефект, а й врахувати екстралінгвальні компоненти, необхідні 
для створення такого ефекту. 

При перекладі сценічних текстів центральну роль має відігравати саме той вплив, що здійснюється  
на лише на лінгвістичному рівні, а й на невербальному. Роль сприйняття театральної постановки 
публікою є важливою для здійснення перекладу.  

Що стосується складових драматичної комунікації, то виділяють внутрішню і зовнішню 
комунікаційні системи [2: 255]. До внутрішньої комунікаційної системи належить комунікація між 
фігурами п’єси, а до зовнішньої – зв’язок на рівні автор – публіка. Для глядачів у театрі, тобто в 
зовнішній комунікаційній системі, діалог є експресивним, а не апелятивним, на відміну від 
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висловленої дії у внутрішній комунікаційній системі. Тобто, безпосередньої комунікації між глядачем 
та героями на сцені не відбувається. Лише зрідка, наприклад, в окремих виставах чи шоу, що 
базується на акторській грі, відбувається безпосереднє звернення до глядача.  

Труднощі для перекладача драматичного твору полягають ще й у тому, що необхідно визначити 
співвідношення між текстовою виразністю та позатекстовими аспектами драматичної дії, які 
стосуються конкретної ситуації. Не можна компенсувати недостатній емоційний потенціал лише 
вербальними засобами. Слід підбирати такі формулювання, що співвідносилися б із експресивністю 
позатекстових засобів.  

Побудова речення та рівень експресії визначають придатність тексту до постановки на сцені. В 
окремих випадках, з метою забезпечення такої придатності, є необхідним залучення театральних 
режисерів та акторів. Крім того, для перекладача є необхідним знання театрального мистецтва, для 
того щоб переклад не перетворив п’єсу на звичайний текст.  

Придатність тексту до постановки на сцені залежить зокрема від такого фактору, як так звана 
ритмічна "прогресія п’єси" (поняття вводить Мері Снелл-Горнбі [2: 255]), що складається із факторів, 
які визначають часову послідовність окремих текстових елементів. До них належать сценічні зміни,  
(наприклад, просторові чи часові зміни, зміна декорацій, тощо), зміни форми мовлення (проза – вірш, 
діалог – монолог) і ритм висловлення (наголоси, синтагматичний поділ, паузи, тощо). Тобто 
перекладачеві слід чітко дотримуватися ритмічної послідовності оригіналу, щоб передати 
співвідношення змісту і форми. Для того, щоб досягти сценічного ефекту оригіналу, до уваги слід 
брати як довжину окремих реплік, так і тривалість всієї п’єси.  

Деякі автори розглядають тривалість п’єси як складову її значеннєвого вираження. Так, Мері 
Снелл-Горнбі зазначає, що переклад зазвичай виходить довшим, ніж оригінал, а це певним чином 
змінює уявлення і ідею автора (здебільшого це стосується саме бачення постановника) [2: 256].  

Зважаючи на такі особливості перекладу драматургії, слід звернути особливу увагу на те, що 
невідповідність тривалості текстового висловлення в оригіналі та перекладі може порушувати перебіг 
зображуваних емоцій. Відповідно, це впливає на природність та переконливість гри на сцені. Тобто 
глядач ніби "не вірить" у те, що відбувається на сцені. 

Репліки і дії, які використовує актор, є засобом характеристики того драматичного героя, якого він 
представляє. Тому перекладачеві слід намагатися знайти такі засоби в мові і культурі перекладу, які є 
притаманними психологічній диспозиції саме цього характеру.  

Для перекладача є важливим володіти ще і психологічним відчуттям як культури оригіналу п’єси, 
так і тої культури, в яку вона переноситься, а також усвідомлення соціо-культурних відмінностей. 
Адже, якщо автор п’єси як носій культури часом не вдається до роздумів про психологічне підґрунтя 
дій своїх героїв, то перекладач свідомо переносить усі психологічні особливості на реалії іншого 
культурного середовища. 

Слід також наголосити, що саме початок і кінець п’єси здійснюють найбільший вплив на 
реципієнта, отже, особливу увагу слід приділяти саме перекладу цих частин драматичного твору.  

Такі характеристики та особливості структури драматургічного тексту свідчать про його складну 
інтертекстуальність. Поняття інтертекстуальності було введено і обґрунтовано Ю. Кристєвою [3: 99] і 
розуміється як взаємодія різних кодів, дискурсів чи голосів, які переплітаються в тексті. Принцип 
інтертекстуальності за Ю. Кристєвою полягає в тому, що будь-який текст є продуктом "усмоктування 
і трансформації" інших текстів. Таким чином мова художнього жанру піддається як мінімум 
подвійному прочитанню. Дослідниця, зокрема, відзначає наявність двох осей зв’язку – вертикальної 
та горизонтальної: горизонтальна вісь поєднує автора та читача (відповідно, продуцента та 
реципієнта), вертикальна вісь є містком між текстами. Отже, важливою є не стільки структура тексту, 
скільки його "структуризація", тобто сам процес набуття текстом наявної структури. Р. Барт зазначає: 
"Кожний текст  є інтертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних рівнях у більш чи менш 
знайомих формах: тексти попередньої культури й культури оточуючої. Кожен текст являє собою нову 
тканину, зіткану зі старих цитат. Уривки культурних кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти 
соціальних ідіом тощо – всі вони ввібрані текстом і перемішані в ньому, оскільки завжди до тексту 
й навколо нього існує мова. Як необхідна попередня умова для будь-якого тексту інтертекстуальність 
не може бути зведеною до проблеми джерел і впливів; вона являє собою загальне поле анонімних 
формул, походження яких рідко можна виявити, підсвідомих або автоматичних цитат, поданих 
без лапок" [4: 417-418]. 

І. Арнольд [5: 346] визначає інтертекстуальність як включення в текст або  інших цілих текстів з 
іншим суб’єктом мовлення, або їхніх фрагментів у вигляді маркованих або немаркованих, 
перетворених або незмінних цитат, алюзій та ремінісценцій.  

 У наш час поняття інтертекстуальності розширюється до явища інтермедійності, тобто 
сприйняття інформації як єдиного тексту з кількох джерел одночасно, зокрема текстового, 
ілюстраційного, звукового, тощо.  
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Отже, при перекладі для театру поняття інтермедійності має безпосереднє значення. Таким чином, 
сценічний переклад можна віднести до аудіовізуального.  

Зважаючи на викладене, ширшого і складнішого обсягу набирає дослідження у сфері перекладу 
сатири та гумору. Адже в театрі засоби гумору та сатири не завжди є вербальними, а їх словесне 
вираження інколи відсутнє взагалі.  

Відносно новим театральним сценічним жанром у сучасному театральному мистецтві є скетч – 
коротка гумористична сценка. На сьогоднішній день цей жанр є настільки успішним, що відбулося 
його перенесення на екрани телебачення. До того ж телеканали різних країн переймають одне в 
одного не лише вже екранізовані скетчі, перекладаючи і дублюючи їх, а й самі ідеї, адаптуючи 
сценарії та тексти до своєї глядацької аудиторії та створюючи нові скетчі. З часом такі скетчі вже 
втрачають єдиного автора і стають цілком комерційними проектами телестудій, як наприклад Монті 
Пайтон (Великобританія), Петер Люстіг (Німеччина), Наша Раша (Росія), Файна Юкрайна (Україна). 
Вперше жанр екранізованого скетчу з'явився на телебаченні Великобританії.  

Незважаючи на певну комерціалізацію телеканалами скетчів, вони все ж залишаються 
театральним жанром, хоча в театральних сценаріях скетчів авторство цих творів часом втрачається. 
Серед німецькомовних авторів скетчів найвідомішими представниками є, зокрема, Карл Валентин, 
Лоріо, Дітмар Фюссель.  

Чи свідчить адаптування текстів та сценаріїв скетчів про їх неперекладність? Спробуймо з’ясувати 
це на прикладі тексту німецького скетчу "Zwei Deutsche in London" [6: 115-116], гумористичний ефект 
якого заснований на інтерференції англійської та німецької мов:  

 
Zwei Deutsche in London 
A:Hello, Sir! How goes it you? 
B: Oh, thank you for the afterquestion. 
A: Are you already long here? 
B: No, first a pair days. I'm not out London. 
A: Thunderweather, that overrushes me, you see not so out. 
B: That can yes beforecome. But now what other: My hairs stood to mountains as I the traffic saw. So 

much cars gives it here. 
A: You are heavy on the woodway if you believe that in London horsedroveworks go. 
B: Will we now drink a beer? My throat is outdried. But look, there is a guesthouse, let us there man go! 
A: That is a good idea. Equal goes it loose, I will only my shoeband close. 
B: Here we are. Make me please the door open. 
A: But there is a beforehangingcastle, the economy is to. How sorry! Then I will go back to the hotel, it is 

already retard. On againsee! 
B: Oh, yes, I will too go. I must become my draught to Bristol. Auf Wiedersehen! 
A: Nanu, Sie sind Deutscher? 
B: Ja, Sie auch? Das wundert mich aber. Ihr Englisch ist so hervorragend, dass ich es gar nicht bemerkt 

habe… 
 
Позатекстовим компонентом втіленого на сцені скетчу є німецький акцент в англійській мові та 

нереалізовані в тексті невербальні засоби, які б відображали інтерференцію культур на 
невербальному рівні.  

Для представлення цього скетчу українському глядачеві англо-німецька інтерференція є 
неперекладною. В українському гуморі існує явище англо-української інтерференції (напр. "Ай гоу ту 
май робота еврі дей"), тому скетч можна відтворити засобами англо-українською інтерференцї, 
враховуючи відповідну стилістику та невербальні засоби. Але при цьому буде знехтувано не лише 
значною частиною деталей, а й самою характеристикою персонажів як "німців за кордоном". Таким 
чином буде здійснено своєрідну міжкультурну інтерпретацію скетчу. Чи буде вважатися цей скетч 
неперекладним, залежить від самого визначення поняття "переклад", але інтерпретувати текст як 
інтермедійне явище між культурами однозначно можливо.  

Підводячи підсумки дослідження, слід зазначити, що переклад для театру не слід відносити лише 
до художнього чи аудіовізуального перекладу. Це є окремий вид перекладу в системі 
перекладознавчої теорії, що тісно перетинається з обома напрямками, які при цьому перетинаються 
між собою, але не обмежується ними.  

Створення узгодженої теорії перекладу для театру потребує проведення ґрунтовних досліджень у 
сфері перекладознавства, мовознавства, семіотики, герменевтики, психолінгвістики, не виключаючи 
можливості міждисциплінарних досліджень на межі психології, культурознавства та 
мистецтвознавства. Це зумовлено передусім складною інтертекстуальною структурою театрального 
тексту та його сприйняттям за допомогою  кількох чуттєвих джерел.  
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При цьому поняття тексту в театральному перекладі слід розглядати не лише з лінгвістичної, а і з 
семіотичної точки зору, враховуючи усі невербальні засоби, що мають смислове та емоційне 
навантаження.  

Отже, інтертекстуальність, зокрема інтермедійність, мають вагоме значення при перекладі для 
театру. Оскільки у театральних творах гумористичного характеру засоби гумору та сатири 
виражаються, як правило, поєднанням вербальних та невербальних засобів, явище 
інтертекстуальності набуває невід’ємного значення для перекладу таких творів. Викладене 
підтверджує наявність перспектив подальших різнопланових досліджень значення 
інтертекстуальності та інтермідйності в театральному тексті для перекладу, зокрема при перекладі 
творів не лише гумористичного характеру.  
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Пономаренко Л. В. .Значение интертекстуальности для перевода сценических текстов 
юмористического характера (на материале немецкоязычных скетчей). 

В статье рассматривается роль интертекстуальности для перевода сценических текстов 
юмористического характера, структура сценического произведения, понятие театрального текста, 

а также взаимодействие вербальных и невербальных средств экспрессии в контексте 
интертекстуальности и их значение для перевода. Изложенное иллюстрируется при помощи 

анализа переводимости короткого текста скетча, предназначенного для постановки. 

Ponomarenko L. V. The Importance of Intertextuality for Translation of Stage Humour 
(on the basis of German sketch texts). 

The paper considers the problems of intertextuality for translation of stage humour texts, the structure of a 
stage text, as well as the concept of stage text. It examines the connection of verbal and non-verbal means of 

expression in the context of intertextuality and its significance for translation. The abovementioned is 
considered in the analysis of translatability of a short sketch text, created for performance. 
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МОВЛЕННЄВІ ТАКТИКИ ДИСКУРСИВНОЇ СТРАТЕГІЇ 
РУЙНАЦІЇ ІМІДЖУ ПУБЛІЧНОЇ ОСОБИ 

(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ) 

У статті запропоновано методику дослідження дискурсивної стратегії руйнації іміджу 
публічної особи на матеріалі сучасного англомовного газетного дискурсу. Стратегія руйнації 
іміджу публічної особи специфікується у низці тактик, пов’язаних з реалізацією окремих 

комунікативних намірів, що конкретизують цю стратегію і втілюються  мовними виразами в 
експліцитний або імпліцитний спосіб. 

Актуальність дослідження зумовлена зростаючою значущістю його об’єкта, а також 
застосуванням когнітивно-дискурсивних методик аналізу, що спираються на підґрунтя пріоритетної 
антропоцентричної парадигми сучасного мовознавства.   

Поняття "імідж" вперше є об’єктом дослідження на матеріалі сучасного англомовного дискурсу, 
що визначає новизну роботи.   

Метою статті є встановлення основних принципів аналізу мовленнєвих тактик реалізації 
дискурсивної стратегії руйнації іміджу публічної особи на матеріалі сучасного англомовного 
газетного дискурсу.  

О. С. Кубрякова, акцентуючи знаковий характер іміджу, наголошує, що для визначення цього 
поняття необхідно відповісти на запитання, знаком якого об’єкта він є – емпіричного, тобто людини, 
або ідеального, тобто образу людини (її сутності – характеру, притаманних їй моральних рис тощо, 
тобто чогось із сфери ідеального) [1: 6]. Іншим не менш важливим запитанням є: яке значення має 
сьогодні слово імідж, у когнітивних термінах, – яка структура знання стоїть за цим словом і ним 
фіксується [1: 6]. З точки зору дослідниці, "для визначення іміджу важливо зрозуміти саме те, що у 
знакове відношення втягується знак (слово) і  певний штучно створюваний стан справ, можливо 
навіть певний сценарій: мовне позначення лише метонімічно (pars pro toto) закріплює його загальний 
абстрактний смисл (концептуальну структуру, що стоїть за цим словом, його значення)" [1: 8]. 

Відповідь на перше запитання дають лінгвокогнітивні визначення іміджу як образу: образу 
людини, "уявлення оточуючих про неї, часто створене цілеспрямовано" [2: 109]; "зовнішнього образу, 
створюваного суб’єктом з метою викликати певне враження, думку, відношення" [3: 107].  

Винятково важливу роль імідж відіграє в царині політики. Недаремно Г. Г. Почепцов ототожнює 
імідж з символічним образом, який створюється з метою продажу продукту [4: 31], іншим словами, – 
завоювання політиком довіри електорату для перемоги на виборах.   

О. С. Кубрякова наголошує, що поняття іміджу співвідносься з цілою низкою ситуацій – від 
ситуацій його створення, наприклад в ЗМІ (часто людьми спеціально призначених для цього 
професій) до ситуацій володіння певним іміджем та його використанням для різних цілей. 
Необхідність надбання й підтримання авторитета і престижу своєї професії, фірми, інституції, а також 
власного статусу робить обов’язковим зв'язок іміджу з нормами існування і поведінки людини й 
перетворює його на важливий фактор у досягненні відповідності між ідеалами і реальним 
положенням справ [1: 10-11]. 

Дослідниця визначає імідж як те, ким або чим хоче виглядати (здаватися) об’єкт в очах 
оточуючих; умисно й штучно створюваний образ, об’єкта, необхідний з тих чи інших причин і 
відповідний стереотипним і прототипним уявленням про те, ким або чим повинен насправді бути цей 
об’єкт. Поняття іміджу пов’язується, з одного боку, з такими концептами, як "образ", "уявлення", 
"вигляд", а, з другого, – з такими, як "гра", "роль", "маска", "лицемірство", "обман". За поняттям 
іміджу закріплені також значення зовнішнього вигляду, манер поведінки і стилю, відповідного 
певному ідеальному еталону або образу і тій ролі, яку хоче відігравати носій іміджу [1: 10].    

За результатами проведеного нами дефініційного аналізу лексеми image [5] когнітивна структура 
поняття "імідж" містить такі складники: онтологічний, що визначає сутність іміджу як відображення 
об’єкта (переважно антропоцентричного); уточнюючий онтологічний – штучність; гносеологічний – 
необов’язковість відповідності відображення об’єкта оригіналу; репрезентаційний – можливість 
вербальної і невербальної  репрезентації об’єкта (знакові зовнішність, стиль одягу; знакові дії, як то 
демонстрація благодійності або військової звитяги) за більшої значущості останньої; аксіологічний – 
переважно позитивна оцінка репрезентації як такої, що створюється інтенціонально для досягнення 
певної мети; можливість негативної оцінки, що існує незалежно від інтенції об’єкта відображення.  
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Встановлені складника поняття "імідж" дозволяють визначити його як позитивний штучно 
створений образ публічної особи, інтенціонально створений за допомогою вербальних і невербальних 
засобів. Цілком природно, що лінгвісти зосереджуються саме на його вербальній репрезентації.  

Наявність такої ознаки іміджу, як "штучність" передбачає можливість створення не лише 
позитивного, але й негативного іміджу або руйнації іміджу позитивного.     

У рамках когнітивно-дискурсивного підходу ключовим інструментом аналізу механізмів 
руйнування іміджу публічної особи в англомовному газетному дискурсі стає поняття дискурсивної 
стратегії. 

Інтегруючи набутки когнітивно-дискурсивної парадигми, І. Є. Фролова визначає дискурсивну 
стратегію як комунікативний намір мовця, сформований на підставі використання суспільного 
досвіду для власних індивідуальних потреб і бажань, і, водночас, його мовну об’єктивацію. 
Комунікативно-соціальна природа дискурсивної стратегії проявляється в здатності матеріалізованого 
комунікативного наміру організувати соціальну діяльність суб’єктів спілкування через його 
співвіднесення із стандартними нормативно-ціннісними суспільними уявленнями представників 
певної лінгвокультури [6: 85]. 

Стратегія руйнування іміджу публічної особи відноситься до конфронтаційних і втілюється у 
низці тактик, кожна з яких реалізує комунікативній намір, гіпонімічно пов'язаний з комунікативним 
наміром глобальної стратегії конфронтації. Виділяють такі базові конфронтаційні наміри, як 
"дискваліфікація", "дискредитація", "дискримінація", що спрямовані на реалізацію інтенції 
руйнування такого складника іміджу, як уявлення про ділові, інтелектуальні й моральні якості 
публічної особи; а також "повчання", що актуалізує намір представити опонента як такого, що не в 
змозі самостійно діяти через свою недосвідченість тощо [3]. Ці наміри конкретизуються в низці 
гіпонімічних намірів, перелік яких ще потрібно встановити.  

На мовному рівні тактики реалізуються в експліцитний та імпліцитний спосіб. Найбільшої шкоди 
іміджу завдає експліцитна тактика прямої образи публічної особи, яка поєднує комунікативні 
наміри дискримінації (принижує гідність публічної особи, завдає їй моральних збитків), 
дискваліфікації (звинувачує у відсутності необхідних ділових та моральних якостей) й 
дискредитації (руйнує репутацію). Вона втілюється за допомогою негативної емоційно забарвленої 
лексики. Наприклад:  

(1) Here is what Maureen Dowd did (I won't reprint her whole column, just the names and adjectives she 
used on Sarah): Caribou Barbie, nutty puppy, exquisite battiness, erratic, egoistic, narcissistic personality 
disorder, grandiosity, need for admiration, lack of empathy, loopy, solipsistic meltdown, strange, 
incoherent, breathless, prickly, thin skinned, reckless, crazy like a fox, crazy, girlish burbling. You don't 
need any other words from Dowd's column to understand it, because the entirety of it was this ad hominem 
attack. Such is the state of journalism post-liberal takeover. Reason is dead and yellow journalism soars. 
Dowd no longer even tries her hand at political analysis with intellect.  She has gone form Pulitzer Prize, to 
plagiarism to name-calling (New York Times, 13 Jul 2009).  

У контексті (1) йдеться про те, як відомий журналіст Морін Дауд відзивається про відомого 
політичного діяча Сару Пелін й наводиться низка негативно оцінних номінацій, які вона 
використовує. Серед них як буквальні, так і метафоризовані мовні вирази. Більша частина номінацій 
кваліфікує референта як таку, що не сповна розуму. Для цього вживаються як прикметники 
буквального змісту (loopy, crazy – божевільна; strange – дивна; incoherent – безглузда), так і 
порівняння (crazy like a fox – божевільна як лисиця, де fox постає як еталон божевільності), метафора 
(nutty puppy – божевільне цуценя) і навіть оксиморон (exquisite battiness – витончена дурість). 
Субстантивне словосполучення narcissistic personality disorder нагадує діагноз, що констатує психічне 
відхилення. Інші буквальні прикметники приписують референту такі якості, як неврівноваженість 
(erratic), егоїзм (egoistic), екзальтованість (breathless), дратівливість (prickly), безвідповідальність 
(reckless). Субстантивне метафоризоване словосполучення Caribou Barbie уподібнює референта Барбі 
як еталону привабливості й, водночас, інтелектуальної незрілості, а інші субстантивні однослівні 
номінації та словосполучення називають різноманітні негативні якості, що пов’язуються автором з 
референтом – помпезність (grandiosity), потреба в поклонінні (need for admiration), нестача співчуття 
(lack of empathy) або надають негативну оцінку телеологічному потенціалу референта, як solipsistic 
meltdown (безнадійна невдаха) або її ораторським здібностям, як girlish burbling (дівоче базікання). 

Перелік таких негативних поведінкових характеристик, як неврівноваженість, егоїзм, 
екзальтованість, дратівливість, безвідповідальність тощо слугує реалізації наміру дискваліфікації, 
обвинувачення у психічній неповноцінності – дискримінації, а негативна телеологічна оцінка 
референта як невдахи – дискредитації. 
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Така мовна тактика порушує не лише усі максими спілкування, а й правила журналістської етики, 
й відтак є об’єктом несхвалення з боку колег-журналістів, які звинувачують Морін Дауд у тому, що 
вона замість інтелектуальної публіцистики опустилася до примітивних образ. 

У наступному фрагменті дискредитація та дискваліфікація об’єкта  критики, мера Києва, 
здійснюється суб’єктом дискурсу у непрямий спосіб через наведення негативної точки зору 
третьої особи, голови секретаріату Президента України, який висуває низку обвинувачень:   

(2) "In the most sensitive sectors of social life in Kyiv, the council's officials have introduced novelties 
that violate human rights and freedoms. They aim to fill the shallow budget of Kyiv to finance 
Chernovetsky's populism. On the other hand, none of the most vital issues of Kyiv has been solved, 
including public utilities, transport, education and medicine," Baloha said. 

Baloha also said the mayor should consider taking a different, more professional approach in 
discussing important issues of Kyiv. His tone in the dialogue with the presidential secretariat is 
inappropriate, Baloha said (Kyiv Post, Feb 12, 2009). 

Так, у фрагменті (2) опонент дискредитується шляхом обвинувачування у порушенні прав і 
свобод людини (violate human rights and freedoms) й спрямуванні коштів на фінансування популізму 
(They aim to fill the shallow budget of Kyiv to finance Chernovetsky's populism) і, водночас, 
дискваліфікується на підставі твердження про те, що він нічого не зробив вирішення реальних 
проблем (none of the most vital issues of Kyiv has been solved. Окрім експліцитних звинувачень, 
опонента також імпліцитно дискваліфікують як непрофесійного, надаючи пораду, що йому слід було 
б виробити більш професійний підхід до вирішення життєвих проблем киян (the mayor should consider 
taking a different, more professional approach).  

Аналізовані фрагменти дискурсу також виявляють таку розповсюджену тактику, як 
протиставлення "свій" :: "чужий":  

(3) Some time ago, I took part in a reception with foreign diplomats and leaders of the country. 
Chernovetsky attended. He was in the corner of a luxurious stairwell. I watched him intently and carefully. 
There stood a cold, reserved man, clearly alien in this cheerful crowd of successful people. This is when I 
think he was without a mask. I cannot predict the future. So I cannot predict where Chernovetsky’s career is 
going. But there is one thing I know for sure. There is a famous phrase: "The sleep of the brain gives birth to 
monsters." This is about us, Ukrainians. There are too many monsters in our public politics. And all of 
them are our own creation (Kyiv Post, Mar 25, 2009). 

На відміну від тактики експліцитної образи, тактика протиставлення "свій" :: "чужий" переважно 
реалізується в імпліцитний спосіб. Так у (2) не стверджується нічого негативного стосовно Леоніда 
Черновецького. Разом з тим, його кваліфіковано як абсолютно чужого (clearly alien) серед бадьорих 
та успішних людей (cheerful crowd of successful people). Звідси інференція про те, що його не можна 
вважати успішною людиною. Далі наводиться відомий вислів про те, що сон розуму породжує 
чудовиськ й стверджується, що він має пряме відношення до нас, оскільки в українській політиці є 
багато таких чудовиськ. І всі вони породжені нами самими. Останнє висловлювання закорінене на 
пресупозиції, що українці є електоратом, який обирає своїх політичних лідерів, серед яких і Леонід 
Черновецький.  

Відтак імпліцитно втілена тактика протиставлення "свій" :: "чужий" слугує реалізації тих же 
комунікативних намірів, що й описана вище тактика прямої образи: уподібнення референта 
чудовиську реалізує намір дискваліфікації (іпостась чудовиська не передбачає наявності якостей, 
необхідних політичному лідеру); дискредитація (протиставлення референта успішним індивідам 
ставить під сумнів його телеологічний потенціал); дискримінації (порівняння з невдахою-монстром 
завдає моральних збитків референту).  

Таким чином, стратегія руйнації іміджу публічної особи специфікується у низці тактик, 
визначених комунікативними намірами, що конкретизують цю стратегію і втілюються відповідними 
мовними виразами в експліцитний або імпліцитний спосіб.  

Зроблений аналіз не розкриває усіх можливих реалізацій стратегії руйнації іміджу публічної 
особи, а лише формує принципи аналізу. Застосування запропонованої методики на більш 
репрезентативному матеріалі складає перспективи подальших досліджень. 
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Сидак О. А. Речевые тактики дискурсивной стратегии разрушения имиджа публичной особы 
(на материале англоязычного газетного дискурса). 

В статье предложено методику исследования дискурсивной стратегии разрушения имиджа 
публичной особы на материале англоязычного газетного дискурса. Стратегия разрушения имиджа 

публичной особы специфицируется в ряде тактик, связанных с реализацией отдельных 
коммуникативных намерений, конкретизирующих эту стратегию и воплощающихся в языковых 

выражениях эксплицитным или имплицитным способом. 

Sidak O. O. Speech Tactics of the Discourse Strategy of Ruining the Image of a Public Person 
(on the material of the English newspaper discourse).  

The article presents a method of analysis of the discourse strategy of ruining the image of a public person on 
the material of the English newspaper discourse. The strategy of ruining the image of a public person is 
embodied in a number of tactics, connected with realization of separate communicative intentions which 

specify the strategy and verbalize it in an explicit or implicit way. 
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РОЛЬ ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМІ СЛОВЕСНИХ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ 
АМЕРИКАНСЬКОЇ БАЛАДИ 

Стаття висвітлює значення зв’язку в системі словесних поетичних образів американської 
фольклорної та авторської балади. Досліджуються зв’язки між словесними поетичними образами 
американських фольклорних та авторських балад. Особлива  увага приділяється різним типам 
зв'язків у баладі, що дає змогу окреслити основні фактори, котрі впливають на сприйняття 

цілісності  системи словесних поетичних образів балади. 

Конкретна форма простору будь-якого тексту виявляє взаємодію ключових знаків тексту. Теорія 
В. Лукіна відносно текстового простору спирається на формулу, де  текст як ціле є "сумою" знаків 
(елементів), усіх видів зв'язків між знаками (когезія та когерентність), цілісності та функцій [1: 134].  
Дослідження зв’язків між словесними поетичними образами (СПО) американських фольклорних та 
авторських балад вимагає з'ясування  поняття системи (від.  лат. systēma, що походить від грец. 
σύστημα systēma) [WNCD], адже останнє включає в себе термін "зв'язок". У наш час не існує єдиного 
загальноприйнятого розуміння системи. Спеціалісти різних галузей послуговуються терміном 
"система" та пов’язаною з ним  "системною" термінологією, виходячи із задач та мети свого 
дослідження [2]. Саме тому можна знайти декілька десятків визначень зазначеного терміна. 

Одним із популярних тлумачень є наступне: "система – це розмаїття відношень і зв’язків 
елементів множини, котра складає цілісне утворення" [2: 31]. Подібне розуміння  терміна вказує на 
першочергову важливість зв’язку для системи в цілому. 

Саме поняття "зв'язок" фігурує в дослідженнях різного роду досить часто, а тому на нього 
накладається основне смислове навантаження [2: 34]. Зв'язок забезпечує виникнення і збереження 
цілісності системи, тому метою статті є з'ясування  зазначеного поняття у світлі системи словесних 
поетичних образів (ССПО) для глибшого розуміння устрою та функціонування словесних образів як 
цілого у межах балади. На жаль, подібні дослідження раніше не проводились. 

Зв'язок у загальній термінології означає поєднання двох і більше елементів за наявністю чи 
відсутністю деяких їхніх властивостей. Таким чином, у світлі нашого дослідження окремі СПО 
балади як елементи системи  можуть бути об’єднані в одну групу за наявністю аналогового, 
асоціативного чи парадоксального  зв’язку, котрий лежить  в основі створення СПО. Згідно з 
концептуальними теоріями Лакоффа, Джонсона, Тернера, Фоконьє [3; 4; 5; 6] та інших метафора є  
когнітивним інструментом, котрий відображає розуміння людиною світоусрою через її досвід.  
Метафора разом з метонімією та оксимороном [7] беруть участь не лише в передачі думок у 
повсякденному житті, а й у процесі творчості взагалі та формуванні СПО зокрема. Базисом 
формування емерджентної структури СПО є ізоморфізм, котрий пов'язує спільні характеристики 
царин мети і джерела та родового простору СПО, що включає їх спільні характеристики [4; 5].  
Ізоморфізм вказує на тип когнітивного мапування, задіяного при створенні певного СПО – 
аналоговий, асоціативний чи контрастивний, а значить зв'язок є відповідним. 

Так, у баладі № 41 "Frozen Charlotte" [BS] створено СПО "marble brow" (мармурові брови), котрий  
разом з іншими СПО балади передає значення смерті людини через переохолодження. В основі 
згаданого СПО лежить контрастивне концептуальне мапування, коли накладаються одна на одну, 
ніби дві фотографічні плівки на одну пластину, царини джерела та мети, одна зі знаком "мінус", а 
інша – "плюс" таким чином, що в результаті, за законами математики, отримуємо "мінус", тобто 
емерджентну структуру СПО з негативним значенням. Не важко зрозуміти, що холодний, твердий, 
глянцевий, незмінний, безтілесний та безкровний мармур контрастує з частиною тіла людини, котра 
зазвичай є рухливою, живою, здатною виражати різні емоції. У результаті поєднання двох царин, 
залучених до формування емерджентної структури словесного образу маємо негативне значення 
"неживі брови, ніби мармурові". Схематично формування словесного образу відображено на мал. 1, 
де у верхній вершині розміщена емерджентна структура як результат взаємодії трьох областей – 
царин мети і джерела та родового простору як об’єднуючої ланки для усіх сфер. 

На вербальному рівні СПО можуть бути представленими окремим словом, словосполученням чи 
понадфразовим утворенням. Таким чином, мовні знаки поєднуються за правилами сурядного або 
підрядного зв’язку. Так, у вищезазначеному прикладі використовується зв'язок підрядності, де "brow" 
є головним словом, що виражене іменником, а "marble", також іменник, підпорядковується йому, 
визначаючи ознаку головного слова. 
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Рис. 1. Формування словесного образу. 

    
Проаналізований приклад свідчить про те, що складові ментальної іпостасі СПО (царини мети та 

джерела) та вербального рівня, вступаючи у взаємодію, втрачають частину своїх властивостей, якими 
вони володіли у вільному стані, тобто виникає нова емерджентна структура СПО та нове 
словосполучення чи понадфразова єдність. Отже, зв'язок є обмеженням ступеню свободи елементів 
на користь нових елементів чи підсистем. 

Оскільки загальноприйнятої класифікації типів зв’язку не існує, то найбільш розповсюджені з них 
вважаються основними: структурні, функціональні, просторово-часові, каузальні (причинно-
наслідкові) та інформаційні [2]. 

 
Рис. 2. Когнітивні рівні СПО. 

Структурні зв’язки, зазвичай, подаються у вигляді графів чи матриць. Так, СПО є складною 
багатошаровою одиницею, котра включає ментальну та вербальну іпостасі, та налічує три рівні у 
своїй будові (передконцептуальний, концептуальний, вербальний), може бути представленою у формі 
певного графа, що відбиває рух образу від замислу до вербалізації (рис. 2). Текст балади є мовною 
одиницею вищого ґатунку, мегазнаком. Природна мова, як засіб втілення думок, перетворює 
суб'єктивне дотекстове  повідомлення,  концептуальні мисленнєві образи у певні звуки та 
словосполучення, котрі реалізуються в баладному тексті [1: 53]. 
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На прикладі СПО " I’m sick to my heart I long to lie down" (у мене болить душа, тому я хочу лягти й 
заснути навічно) з балади № 3 "A Cup of Cold Poison" [BS] можна проілюструвати схему в дії. Сам 
СПО "to lie down" має архетипне підґрунтя, котре відносить інтерпретатора до міфологеми, що 
відбиває релігійні вірування людей про світоустрій. Існує думка, що душа людини відходять після 
смерті в інший світ, тому вічний сон асоціюється з переродженням душі. Словосполучення "to lie 
down" (лягти й заснути)  представлене в англійському варіанті  прийменником, котрий позначає 
напрямок руху – вниз, що згідно з тілесним досвідом людини є шляхом негативним, неправильним, 
деструктивним, що і віддзеркалює концептуальну складову СПО (рис. 3).   

 
Рис. 3. Концептуальна складова СПО. 

 
Функціональні зв’язки вказують на функції окремих СПО чи підсистем СПО у межах системи 

СПО балади (розширення значення, розсіювання / розмивання звуження, концентрації). 
Функціональні зв’язки вказують на динаміку розвитку СПО  з плином часу, тобто відбиваються зміни 
за рахунок розширення контенсіоналу вербального знака чи звуження значення мовної одиниці. 

Просторово-часові зв’язки свідчать на користь останніх досліджень щодо отримання, зберігання 
та передачі знань про навколишній світ з позицій когнітивної науки взагалі та когнітивної поетики 
зокрема – урахування тілесного досвіду людини, котрий і визначає базис формування СПО, його 
передконцептуальну складову, котра уоформлюється в концептуальній сфері СПО, а потім 
вербалізується [8]. Так, у зазначеній баладі подано СПО "hell" як закритий невідомий об’єкт, до 
котрого треба підібрати ключі. Якщо людині подарувати ключ, то цікавість переможе страх перед 
невідомим об’єктом і змусить використати ключ, за що вона і буде покарана вічними муками. Таким 
чином, при створенні даного СПО балади автор керується тілесним досвідом, проводячи аналогії між 
пеклом як контейнером, котрий можна відчинити за допомогою ключа. Під автором фольклорної 
балади в нашому дослідженні ми розуміємо колективну мовну особистість, фольклорний соціум.   

Каузальні зв’язки розкривають взаємозалежність різних рівнів ментальної іпостасі СПО 
(передконцептуального, концептуального), що слугують підґрунтям для стилю вираження вербальної 
іпостасі СПО (конвергентного, дивергентного)  та відображають поступовий/ поетапний розвиток 
СПО від архетипного до кенотипного та можливості прояву вербальної іпостасі створеного СПО на 
фонологічному, лексико-семантичному, синтаксичному, текстовому рівнях. 

Звертаючись до балади № 3 [BS] в якості приклада, можемо на основі різнобарвних СПО, 
розпорошених у тексті, вималювати певну цілісну картинку. Головний герой балади переживає 
нещасливе кохання з жінкою, що завдає йому таких страждань, котрі можна порівняти з вживанням 
холодної отрути, яка вбиває людину дуже повільно, але нестерпно боляче. Героєві навіть хочеться від 
безсилля заснути вічним сном, а дружині за свої муки віддячити ключами до пекла, де страждання є 
не лише нестерпними, а й вічними. Результатом залучення дивергентного стилю розташування СПО у 
баладі є створення СПО "нещасна любов призводить до смерті", що підкріплюється на усіх рівнях 
ментальної та вербальної іпостасей залученням архетипних та стереотипних структур СПО, 
алітерації, метафор, метонімій,синтаксичних повторів, паралельних конструкцій тощо. 

Таким чином виділення різного роду зв’язків між елементами, як і самих елементів, є суттєвим 
етапом системного аналізу і свідчить про складність самої системи. 

Зв’язки розрізняють за напрямком, силою та характером. 
За напрямком зв’язки між СПО можуть бути детермінованими  або недетермінованими. Баладний 

текст є унікальним явищем. З одного боку, це продукт соціально направленої діяльності автора 
тексту, тобто фольклорного соціуму, це результат пізнання ним оточуючого світу та себе у ньому, з 
іншого – це процес взаємодії автора тексту з аудиторією, тобто особливий тип комунікації. Так, 
наприклад, балада № 13 "Caroline of Edinburg Town" [BS] починається зі звернення до слухачів 
балади: "Come, all young men and maidens, attend unto my rhyme". Балада як текстове утворення в 
результаті творчих зусиль характеризується фрагментарністю подачі сюжету, скупістю характеристик 
персонажів та подій, коротким викладом змісту, можливістю репрезентації в пісенній формі. 
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Зазначені характеристики свідчать на користь думки Ю. М. Лотмана про те, що текст – це передача 
інформації, народжується він в семіосфері – "у синхронному семіотичному просторі, що заповнює 
кордони культури" [9]. Тексти є моделями світу, на думку Ю. М. Лотмана, а сукупність текстів 
репрезентує культуру певного періоду. Таким чином, "текст – не тільки генератор нових смислів, але 
й конденсатор культурної пам'яті" [9]. 

Враховуючи зазначенні чинники визначення напрямку зв’язків між СПО, можна говорити про 
їхню детермінованість. Вони слугують розкриттю головного мотиву досліджуваних балад – 
нещаслива любов веде до смерті. 

За силою зв’язки можуть бути слабкими та сильними. На вербальному рівні сильними зв’язками 
поєднані словосполучення, котрі є стереотипними для балад і цілими висловлюваннями кочують від 
однієї балади до іншої. Наприклад, рядки з балади № 5 "Sweet William and Lady" "Lady Marg'ret was 
buried under a rose / Sweet William in under a willow; /And they both grew tall, and they both grew together, 
/And they tied in a true lover's knot" [BS] є доволі поширеною кінцівкою інших балад. 

Для авторської балади характерним є як вживання стійких словосполучень, так і таких, котрі є 
неочікуваними, тобто зі слабким зв’язком, з метою привернути увагу адресата, створюючи при цьому 
нові СПО – ідіотипні та кенотипні на ментальному рівні. Так, балада "Ballad" Ч. Г. Леланда [AM]  
відразу привертає увагу адресата незвичною присутністю німецьких словесних форм, прийменників, 
сполучників, власних назв: "Der noble Ritter Hugo / Von Schwillensaufenstein / Rode out mit shpeer and 
helmet / Und he coom to de panks of de Rhine". Увесь текст балади пронизаний подібними словами, що 
відносить адресата у давні часи та у певне місце дії, тим самим спрощуючи ідентифікацію викладених 
подій, але ускладнюючи інтерпретацію тексту. Адресат  потребує певного часу для того, щоб 
зрозуміти задум автора, що робить баладу цікавою  і змушує адресата розмірковувати над типовим 
сюжетом, поданим у новому світлі. 

За характером поєднання СПО можна виділити наступні зв’язки: породження (генетичні), котрі 
чітко проявляються при розкритті підґрунтя формування СПО, коли відшукується архетипна 
першооснова СПО; перетворення, коли мова слугує актові вторинної номінації у творчій діяльності, і 
пряме значення знаків перетворюється на фігуральне; функціонування, вказує на функції СПО у 
межах системи; координації / субординації, що свідчить про місце СПО як елемента в системі. 

У системі СПО балади зв’язки характеризуються відразу декількома вищезгаданими ознаками, 
адже ССПО є складною, комплексною системою. 

ССПО балад містить повторювану кількість  стереотипних СПО, що означає відтворювання 
типових зв’язків у ряді балад, особливо тих, що об’єднані у один цикл загальною темою, мотивом. 
Незважаючи на цей факт, усі балади відрізняються одна від одної за своєю структурою. Дослідження 
структури ССПО балади є досить перспективним і може слугувати предметом подальших розвідок. 
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Суварова Т. Н. Роль связи в системе словесных поэтических образов американской баллады. 

Статья отображает значение связи для системы словесных образов американских и авторских 
баллад. Исследуются связи между словесными поэтическими образами американских фольклорных и 
авторских баллад.  Автор уделяет особенное внимание различным типам связи в балладе, тем самым 
указывая факторы влияния на восприятия целостности   системы словесных поэтических образов. 

Suvorova T. N. The Role of Connection in the System of Verbal Poetic Images of American Ballad. 

The article reflects the importance of connection for the system of verbal images in American folk and author 
ballads. Connections are investigated between verbal poetic appearances of the American folk and author 

ballads. The author pays attention to different types of connections what helps to point out the factors which 
influence perception of the integrated system of verbal images. 
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ЕЛІПСИС ЯК ПРОЯВ ЕТИКЕТНОЇ КОМПРЕСОВАНОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ БУДОВИ 
АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ 

У статті досліджується компресованість рекламного тексту як його інгерентна ознака, що 
зумовлює текстуальну етикетизацію рекламного дискурсу. Розглядаються типи еліптичних речень і 
визначається їх етикетний потенціал у рекламному тексті. Етикетність еліптичних структур 

досліджується з урахуванням пресупозиційних знань комунікантів.  

Рекламний дискурс поєднує в собі функції інформування та впливу, що зумовлює необхідність 
передавати максимум інформації в рекламному повідомленні за мінімуму вербальних засобів [1: 27; 
2: 146; 3: 109 та ін.]; поєднання лаконічності з експресивністю в рекламі пов’язують з її дієвістю, 
успішністю  [4: 49]. 

Особливість функції інформування проявляється в представленні предмета реклами в набільш 
вигідному світлі, що сприяє реалізації її цільової установки – привертати увагу, продавати. 
Особливість функції впливу проявляється в поєднанні двох протилежних за характером тенденцій:  

1) прагненні до економії мовних засобів;  
2) тенденції до надмірності мовних засобів [5: 128-129]. 
Тенденцію до економії мовних засобів пов'язують з необхідністю врахування об'єму оперативної 

пам'яті людини [5: 129; 6: 16], підтриманням мимовільної уваги та інтересу шляхом надання нової 
інформації про вже відоме [7: 43], приверненням уваги до суттєвих моментів повідомлення. 
Тенденція до надмірності зумовлена необхідністю ефективного впливу [5: 129], врахування 
особливостей протікання психічних процесів людини (зокрема мнемічних), необхідністю 
привернення уваги до суттєвих моментів рекламного повідомлення. 

Виділяючи дві стилеформуючі тенденції підстилю реклами, інгерентними ознаками рекламного 
дискурсу, що зумовлюють його текстуальну етикетизацію, вважаємо компресованість та надмірність, 
які яскраво проявляються на рівні синтаксису.  

Метою статті є визначення особливостей компресованості сучасної англомовної реклами на 
синтаксичному рівні і дослідження прояву текстуальної етикетизації реклами на прикладі явища 
еліпсиса. 

У рекламному дискурсі, кінцевою метою якого є спонукання адресата до виконання дії або зміни 
поглядів і уявлень, текстуальна етикетизація має особливості реалізції. Саме цілі дискурсу 
спричиняють особливості прояву етикетизації на різних рівнях організації. Досягнення мети реклами 
можливе за умови успішного досягнення допоміжних цілей: 

1) привернення уваги адресата в агресивному комунікативному середовищі;  
2) утримання уваги адресата. 
Привернення уваги адресата зумовлено комплексним впливом вербальних та невербальних 

компонентів; велике значення відіграють невербальні засоби: оформлення тексту (колір, шрифт), 
розміщення (поява) тектсу на сторінці/екрані, просодичні особливості вербальної презентації тощо. 
Організація вербальної частини реклами багато в чому сприяє приверненню уваги адресата, особливо 
у рекламі в пресі та мережі Інтернет. Утримання уваги досягається, поряд з іншими чинниками, такою 
організацією тексту, яка забезпечує легкість сприйняття інформації. Текстуальна етикетизація 
рекламного дискурсу реалізується в таких особливостях текстової організації рекламних повідомлень, 
які сприяють досягненню головної та допоміжних цілей реклами з огляду на фактор адресата. 

Рекламні тексти належать до таких, що розраховані на широке коло адресатів. Незважаючи на 
певну однорідність цільової аудиторії, адресати реклами можуть мати різний рівень мовної 
компетенції. Такі характеристики рекламної комунікації як відсутність безпосереднього зв'язку між 
комунікантами, неуважне сприйняття рекламної інформації, обмеженість сприйняття в часі 
зумовлюють граматичну неускладненість рекламних текстів, що робить рекламну інформацію 
дохідливою для будь-якого адресата [8: 72]. Компресія вербальної частини рекламного повідомлення 
є одним із засобів подання інформації, що характеризується спрощенням завдяки скороченню плану 
вираження. 

Услід за О. М. Ільченко в компресії вербальної частини вбачаємо етикетність повідомлення [9: 67], 
адже економія мовних засобів дозволяє адресатові реклами не витрачати багато часу на отримання 
інформації, адресанту – передати основну ідею не перевантажуючи адресата [3: 111]. Окрім того, 
лаконізація вербального плану рекламного повідомлення посилює експресивність і раціональну 
аргументацію тексту, що сприяє запам'ятовуванню повідомлення. Компресія сприяє економії 
рекламної площі та часу, необхідного для сприйняття реклами [10: 7-9].  
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Компресованість рекламних повідомлень і пов'язана з нею імпліцитність зумовлюють активізацію 
пресупозиційних знань адресата, які дозволяють зрозуміти інформацію, що не знаходить прямого 
вербального вираження. Імпліцитність у рекламному дискурсі проявляється на різних рівнях і 
позначається маркерами вербального чи невербального характеру [11: 9-14]. Експлікація адресатом 
прихованого інформаційного змісту реклами відбувається на основі вербалізованої частини текста з 
опорою на прагматичні, екзистенціальні та/або лінвістичні пресупозиції [5: 111].   

Дослідження компресованості рекламних текстів на рівні синтаксису передбачає розгляд 
синтаксичних явищ, спільним для яких є спрощення поверхневої будови речення: еліпсис, явище 
репрезентації, номінітивні речення, умовчання і апозиопезис, пропуск повторюваних членів речення 
[12],  безсполучниковість (асиндетон), постановка предикативних одиниць у напівпредикативні 
позиції [13].  

Компресованість на рівні синтаксису знаходить прояв перш за все в еліптичних конструкціях, 
експресивність яких зумовлює їх часте використання у рекламних текстах [14; 15: 11; 16: 120 та ін.].  

Найбільш широко еліпсис розуміють як структурну "неповноту" синтаксичної конструкції [17]. У 
науковій літературі поняття еліпсису у сфері речення отримало різне тлумачення: еліпсис (еліпс, 
стягнення, конденсація) визначається як пропуск одного або обох головних членів речення; як 
пропуск структурно-необхідного елемента конструкції [18: 171]; як пропуск будь-яких частин 
речення  [19: 180], які можна безпомилково і однозначно відновити з контексту. У лінгвістичному 
енциклопедичному словнику еліпсис на рівні речення визначається як:  

а) пропуск того чи іншого члена речення (компонента висловлення),  який легко відновлюється з 
контексту; ясність забезпечується смисловим і/або синтаксичним паралелізмом, тобто 
контекстуальний еліпсис; 

б) відсутність певного елемента висловлення, що відновлюється на базі конкретної мовленнєвої 
ситуації; 

в) відсутність дієслова-зв'язки (нульова зв'язка) [17]. 
Еліптичні речення класифікують згідно основи відновлення імплікованих елементів на дві групи: 

синтагматично відновлювані та парадигматично відновлювані [19: 180]. До першої групи належать 
речення, в яких пропущене слово експлікується з вербального контексту, що оточує речення 
(анафоричний або катафоричний еліпсис), до другої – речення, структурна  повнота яких 
відновлюється на основі аналогічних синтаксичних конструкцій, що зустрічаються в мові.  

Еліптичні речення визнаються дієвим засобом впливу на адресата завдяки їх експресивності, 
здатності акцентувати увагу адресата на найбільш суттєвих моментах рекламного повідомлення [15: 
6], створенню певних ритміко-синтаксичних особливостей тексту та здатності формувати асоціації з 
усним розмовним мовленням [20;  25]. Використання еліптичних конструкцій розглядають як прийом 
впливу на пам'ять, адже процес відновлення невербалізованого компонента висловлення надає час, 
необхідний для запамятовування [21]. 

Еліптичними вважаємо речення, в яких пропускається структурно-необхідний елемент 
синтаксичної конструкції [18: 171]. Пропуск одного або декількох елементів призводить до 
перерозподілу інформації на ті елементи, що залишились, що пояснюється наявністю обов’язково-
дистрибутивних відношень між двома чи  більше елементами конструкції [18: 171]. Пропущеними 
елементами в рекламних текстах можуть бути: підмет, присудок, частина присудка, підмет і 
присудок, додаток [15: 11].  

Пропущений у реченні підмет зазвичай позначає учасників рекламної комунікації або об'єкт 
рекламування. Відновлення імпліцитної інформації відбувається на основі прагматичної пресупозиції, 
тобто знань про ситуацію спілкування, цілі і задачі конкретного акта комунікації [5: 99], а також 
лінгвістичної пресупозиції.   

З пресупозиції і контексту (вербального і невербального) реципієнт експлікує підмет, що позначає 
адресанта рекламного повідомлення (приклад (1), також (21) і (22)).  

 (1) /…/ Since 1992, (we) have made our own energy go further by increasing our efficiency by 24% /…/ 
(FT EUROPE Friday January 26, 2007: 6-7). 

Такий вид імплікації характерний для реклами, спрямованої на формування іміджу, коли 
рекламодавець є об'єктом власної реклами. Поява елементів у поверхневій структурі речення, що 
позначають адресанта, стає надмірною, якщо тільки ці елементи не є частиною цілеспрямовного 
впливу. Еліпсис в такому випадку є етикетним, спрямованим на повідомлення адресату тільки нової 
інформації.  

Пропуск підмета, що позначає товар (продукцію) як об'єкт рекламування, за аналогічних умов 
також вважаємо етикетним (приклади (2), (3), (4), також приклади (19), (20)).  

(2) /…/ (the cream) Neutralizes up to 90% of environmental irritants before they can cause your skin to 
look prematurely aged. Soothes daily visible irritation and builds a rich reserve of anti-oxidants and lipids… 
/…/ (Red, March 2007: 5);   
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(3) (the cream) Measurably reduces redness: It’s dermatologist-certified. /…/ (Vogue January 2008: 25);   
(4) /…/ (OSIM iGallop) Exercises core muscles in your seat and back /…/ (Brookstone, Late Summer  

2007: 3) 
Спрямованість спонукальних та запитальних речень робить можливим пропуск підмета, що 

позначає адресата, адже характер речень цих типів передбачає реакцію адресата у відповідь і знання 
про адресованість рекламних повідомлень міститься у пресупозиційних знаннях комунікантів 
(прагматична пресупозиція). У стверджувальних реченнях підмет, що позначає адресата, зазвичай 
представлено експліцитно, що викликано необхідністю наголосити, що мова йде саме про адресата 
повідомлення, а не про адресанта або об'єкт реклами.  

Еліпсис характерний для загальних запитань, в яких разом з підметом пропускаються також 
допоміжні дієслова to be, to do, які є структурно необхідними елементами (приклади (5), (6), (7)). 
Опора на прагматичну і лінгвістичну пресупозиції допомагає адресату адекватно сприйняти зміст 
запитань.  

(5) (Are you) Dreaming of Northwoods Retreat? /…/ (www.northern-design.com);  
(6) /…/ (Do you) WANT TO SEE THE DIFFERENCE UP CLOSE? Go to covergirl.com /…/(Vogue 

January 2008: 28-29);  
(7) (Do you) Need a job? /…/ (www.aol.com);  
Дискусійним є віднесення імперативних речень з головним членом інфінітивом до еліптичних. 

Такі речення розглядають як односкладові; або як підклас односкладових речень (one-axis sentences), 
що імплікують ситуативну особу, яку спонукають до виконання дії; як "безпідметові" речення, 
поверхневу структуру яких можна відновити не тільки за допомогою особового займенника другої 
особи (you), а й безособових займенників (somebody, anybody); як парадигматично відновлювані 
еліптичні конструкції, в яких відновлення імплікованих елементів відбувається на основі аналогічних 
мовних конструкцій [19: 183]. У дослідженнях рекламного дискурсу відзначається частотність 
використання спонукальних конструкцій у рекламі [15: 13; 12; 22: 168; 10: 7-9 та ін.], що пояснюється 
тим фактом, що імперативні речення є основним граматичним способом вираження директивного 
мовленнєвого акту [10: 7-9] і тому – найбільш ефективним способом впливу на адресата [15: 13].  

Імперативні конструкції з головним членом інфінітивом розглядаємо як еліптичні, зважаючи на 
адресатну спрямованість рекламних повідмлень (приклади (8), (9)) і однозначну експлікацію підмета 
за допомогою особового займенника другої особи – you.  

(8) /…/ (You) Think of it as insurance for skin that stands the test of time. /…/ (Red, March 2007: 5);  
(9) (You) Meet Prelude ® Forty (www.infinitysystems.com); 
Проте ми не вбачаємо етикетності в такому виді еліпсису, адже відновлення підмета в поверхневій 

структурі речення є зайвим. Характер масової комунікації не вимагає додаткового значення виділення 
особи з поміж інших або вираження власного ставлення адресанта при спонуканні до виконання дії, 
що спостерігається при експліцитному підметі.  

Проблемним є визначення еліпсису присудка в рекламних повідомленнях, що зумовлено масовим і 
безособовим характером рекламної комунікації. Відсутність безпосереднього контакту і, відповідно, 
діалогу між комунікантами робить можливим розглядати приклади (10), (11) та аналогічні речення як 
односкладові номінативні (поширені) речення або як еліптичні конструкції. Адресат, активізуючи 
прагматичні пресупозиційні знання, без перешкод отримує необхідну інформацію, а адресант 
ефективно передає повідомлення використовуючи менше мовних засобів. 

(10) /…/ Special offers (are available) at www.restylaneprint.com/hb /.../ (Harper’s Bazar, October 2008: 
275) 

(11) (Go to/Visit) www.chanel.com (Red, March 2007: 15) 
Речення в яких можна вбачати еліпсис дієслова зв'язки (приклади (12), (13), (14)) розглядаються 

також як двоскладові "бездієслівні" речення. З огляду на відсутність особливої інтонаціонної 
оформленості таких речень, вважаємо за доцільне розглядати їх як двоскладові бездієслівні речення, 
що є еквівалентними двоскладовим реченням зі складним іменним присудком. Етикетність вибору 
бездієслівного речення полягає у економії мовних засобів і залученні лінгвістичної пресупозиції 
адресата, для якого наявність/відсутність дієслова зв'язки не впливає на ефективність сприйняття 
інформації. 

(12) /…/ Gift vouchers (are) available online /…/ (Red, March 2007: 272) 
(13) /…/ ADURE –(is) all natural herbal skin care with UV ray protection for strong, beautiful women on 

the go! /…/ (CNN ) 
(13) /…/ Subscriptions (are) available, call 561-9.. /…/ (www.reshowcase.net) 
Аналогічно розглядаємо і речення, які класифікують як еліптичні з пропущеним допоміжним 

дієсловом або як двоскладові "бездієслівні" речення (приклади (14), (15)).  
(14) /…/ Lady Korloff suite (is) featuring timepiece, pedant and ring with Mother of Pearl and Diamonds. 

(Harper’s Bazar, October 2008: 278) 

http://www.northern-design.com);
http://www.aol.com);
http://www.infinitysystems.com);
http://www.restylaneprint.com/hb
http://www.chanel.com
http://www.reshowcase.net)
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(15) /…/ New Styles (are) Added (www.saksfifthavenue.com); 
Саме закріпленість мовної норми щодо обов'язкової присутності допоміжного дієслова, як і 

дієслова зв'язки, робить можливим використання таких речень без втрати ефективності передачі 
інформації. 

Пропуск значеннєвого елемента присудка, тобто передачу значення усієї конструкції тільки за 
допомогою модального або допоміжного дієслова, або інфінітивної частки to, розглядають як 
репрезентацію [18: 170] – явище, що є "проміжним між еліпсисом і заміщенням". Використання 
повних присудків у прикладі (16) було б надмірним. 

(16) Would you like to see an aura? 99% of people cannot see an aura, a gifted few of 1% can. Come and 
see the gifted few that can on a one day workshop. /…/  (Red,  March 2007: 272). 

У вищенаведеному прикладі модальне дієслово can не тільки репрезентує весь присудок, але і 
імплікує додаток an aura. 

Еліпсис підмета і присудка визначається нами з опорою на контекст всього рекламного 
повідомлення (приклади (17), (18)), з якого недвозначно можна відновити імпліковані частини 
речення за допомогою активізації прагматичної пресупозиції.  

(17) /…/ Valentines Day for Him and Her from £90 per person. (The offer is valid) Throughout February. 
/…/ (Red, March 2007: 272) 

(18) /…/ And as time goes by, you’ll feel more comfortable in your skin, see fewer frale-ups. Yes, (it can 
be applied to) even skins with Rosacea. (Vogue January 2008: 25);  

Частотним є імплікація підмета і частини присудка, якщо як повне розглядати двоскладове 
речення з простим дієслівним або складним іменним присудком. У присудку імплікуються дієслова 
зв'язки (приклади (19), (20)) і допоміжні дієслова (приклади (21), (22)). Етикетність таких еліптичних 
конструкцій полягає в експлікації лише частини речення, що передає нову інформацію. 

(19) /…/ Day and night, it significantly helps skin boost its natural repair response –  (which is) critical 
for its look of well being. /…/ (Red, March 2007: 5);  

(20) /…/ (the product is) Available at fine department stores across America. (Vogue January 2008: 33); 
(21) /…/ (the company is) Authorised and regulated by the Financial Service Authority (Financial Times 

Europe Friday July 6 2007: 8); 
(22) /…/ (Quote.com is) Bringing The World's Financial Market To You. (Financial Times Europe Friday 

July 6 2007: 14). 
З точки зору актуального членування речення опора на пресупозиційні знання дає можливість 

створювати рекламні повідомлення (або частини повідомлень), що складаються з одних рем та 
однорідних членів речення, тобто такі, в яких вказується перелік товарів/послуг, а суб'єкт-виробник 
та предикат-дія імплікуються [21], як у прикладі (23): 

(23) /…/ Non surgical solutions Treatment for lines & wrinkles / Dermal fillers (lines & lips) / Glycolic 
peels / Facial revitalisation / /…/ (Red, March 2007:270). 

Розгляд таких конструкцій як еліптичних є спірним, однак ефективність передачі інформації в 
такий спосіб є високою, що зумовлено ергономічністю мовного оформлення, і тому може вважатися 
проявом текстуальної етикетизації рекламного дискурсу. 

Імплікації можуть зазнавати також і додатки, адже вони визнаються конструктивно значущими 
елементами речення [18: 49]. Імплікація додатку може відбуватися в реченнях з перформативними 
дієсловами to offer, to suggest, to guarantnee, to promise та ін., які мають триаргументну конфігурацію. 
У перформативних мовленнєвих актах зазначені дієслова частково реалізують свою семантичну 
структуру, як у прикладах (24) і (25), в яких позиція другого аргумента, тобто того, що позначає 
адресата, залишається незаміщеною [23: 56-61]. Прагматична пресупозиція дозволяє адресату 
безпомилково відновити в поверхневій структурі речення особовий займенник другої особи you. 

(24) /…/ At Avondale we offer (you): a caring family environment; small size classes; affordable fees. /…/ 
(http://www.isbi.com/isbi-viewschool/251-Avondale_School.html); 

(25) /…/ We guarantee (you) it /…/ (Red, March 2007: 272) 
Дослідження еліпсису в англомовній рекламі показуює, що серед синтагматично відновлюваних 

еліптичних конструкцій переважну більшість становлять так звані анафоричні еліптичні конструкції, 
в яких імпліцитний елемент відновлюється з попереднього контексту. Катафоричні еліптичні 
конструкції, в яких пропущений елемент відновлюється з подальшого контексту, вживаються значно 
рідше [15: 10], що зумовлено, на наш погляд, етикетною спрямованістю текстової організації 
рекламних повідомлень, яка забезпечує легкість сприйняття інформації. 

Таким чином, компресованість текстової організації рекламного дискурсу зумовлена необхідністю 
забезпечення максимальної зручності сприйняття рекламного повідомлення і ефективності впливу. 
Етикетність компресованості вербального плану рекламного повідомлення частково пов'язана з 
уподібненням рекламного тексту до розмовного мовлення. 

http://www.saksfifthavenue.com);
http://www.isbi.com/isbi-viewschool/251-Avondale_School.html);
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Компресованість рекламного тексту за допомогою еліптичних побудов можлива завдяки 
активізації прагматичної та лінгвістичної пресупозицій, і спрямована на скорочення елементів плану 
вираження, що не несуть додаткової функції інформування або впливу в рекламному повідомленні. 

Використання еліптичних конструкцій сприяє приверненню уваги до ключових моментів. 
Результатом компресії є усічення теми та виведення реми на перший план, у пік інформативної 
перспективи [13; 14; 15: 11], тобто повідомлення адресатові тільки нової інформації. Цей фактор 
розглядаємо як прояв етикетності, адже така організація подання інформації базується на врахуванні 
потреб адресата, утриманні його інтересу, а також на врахуванні часової обмеженості сприйняття 
реклами. 

Подальші дослідження етикетного потенціалу еліптичних побудов вбачаємо в розгляді залежності 
їх використання і структурно-композиційної будови, величини та змісту рекламних повідомлень. 
Цікавим вважаємо дослідження еліпсису в різних каналах рекламної комунікації: преса, телебачення, 
мережа Інтернет, а також його проявів в усному і письмовому рекламному тексті. 
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Матеріал надійшов до редакції 04.05. 2009 р. 

Топачевский С. К.  Елипсис как проявление этикетной компрессованости синтаксической 
органиации англоязычного рекламного текста. 

В статье исследуется компрессованость рекламного текста как его ингерентный признак, который 
определяет текстуальную этикетизацию рекламного дискурса. Рассматриваются типы 
эллиптических предложений и определяется их этикетный потенциал в рекламном тексте. 
Этикетность эллиптических структур исследуется с учетом пресуппозиционных знаний 

коммуникантов. 

Topachevskiy S. K. Ellipsis as the Manifestation of the Ethiquette Syntactic Compression of Advertising 
Texts in English. 

The article investigates the compression of advertising text as its characteristic feature, which determines the 
textual ethiquettisation of english advertising discourse. The types of elliptical sentences are analysed and 
their ethiquette potential is determined. The ethiquette value of elliptical structures is investigated with the 

consideration of addressee’s  presuppositional knowledge. 
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ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ 
НІМЕЦЬКОЇ МОВИ 

У статті розглянуто лінгвокультурологічні особливості фразеологічних одиниць сучасної німецької 
мови, виявлено засоби маркування національної специфіки фразеологізмів – наявність специфічної для 

певного народу лексики та саме значення фразеологізму як результат семантичних змін. 
Представлено засоби вербалізації національно-маркованого концепту "працьовитість" у німецькій 

фразеологічній картині світу.  

Фразеологічний масив будь-якої мови ми розглядаємо передусім як культурно зумовлену знакову 
репрезентацію інтеріоризованого етносвідомістю світу із притаманною їй категоризацією, 
субкатегоризацією, диференціацією й інтеграцією, адже світ у свідомості "проціджується" через 
мережу концептуальних моделей і відповідним чином трансформується, категоризується й 
інтерпретується [1]. Будь-який народ має масу різноманітних уявлень про світ. Ця система 
категорійних уявлень про світ є неусвідомленою і передається за допомогою мовлення. Будь-яка мова 
– не просто засіб спілкування і висловлення емоцій. Навколишній світ постійно змінюється, і кожного 
дня людина пізнає та переживає щось нове, тим самим накопичуючи життєвий досвід. Мова 
допомагає людини впорядкувати накопичений досвід. Фразеологічні одиниці – це носії життєвого 
досвіду нації, що яскраво відображають спостереження над навколишнім світом. Використання 
лінгвокультурологічного підходу до вивчення національно-культурної семантики німецьких 
фразеологічних одиниць (ФО) дало підставу для виокремлення констант німецької культури, які 
несуть культурно ціннісну інформацію. Бо саме лінгвокультурологія як галузь мовознавства 
орієнтована на створення цілісної картини культурного впливу на мову й мовлення з огляду на 
глибинні семантичні рівні культурної репрезентації, а також на системне представлення одиниць 
мови й культури в їхній кореляції та взаємодії [2].  

Метою даної статті є дослідження лінгвокультурологічних особливостей фразеологізмів сучасної 
німецької мови.  

Дослідження в галузі семантики ФО охоплюють у сучасній мовознавчій науці цілий ряд проблем, 
провідною на сьогодні залишається вивчення національно-культурної специфіки фразеологізмів 
(Є. М. Верещагін, В. Г. Гак, С. Н. Денисенко, В. Г. Костомаров, В. М. Телія, О. О. Селіванова та інші), 
оскільки є відображенням способу життя і характеру народу, його історії, духовного життя, традицій, 
звичаїв та етнічного побуту в спеціальному відборі лексичних компонентів тієї чи іншої ФО.  

Для культурологічного дослідження фразеологізмів означальним є сам спосіб репрезентації 
значення, внутрішньої форми образності. Так, наприклад, ФО für den Alten Fritzen, яка має значення 
даремно, марно, пов'язана з батьком прусського короля Фрідріха ІІ Великого (на прізвисько der Alte 
Fritz) Фрідріхом Вільгельмом І (так званим "солдатським королем"), який був відомий своєю 
надмірною бережливістю.  

Мову й мислення, культуру й ментальність не можна відділити одне від одного і розглядати як 
окремі категорії. Коли людина мислить, то має певні стереотипи, закладені в її пам’яті, і завжди 
напевне знає, що добре, а що погано, що можна, а що ні. Такі стереотипи не обов’язково будуть 
однаковими у кожного індивіда. Адже всі люди різні, і різниця полягає не лише в тому, що кожна 
людина має свою індивідуальність, але насамперед у тому, що кожна людина належить до певної 
культури, яка має свої цінності та стереотипи, свою символіку та еталонність. Саме тому значної ваги 
через це набуває в наш час проблема взаємозв’язку та взаємодії між мовою і культурою, мовою і 
мисленням, мовою та етнографією. Звісно, що культура народу і мислення тісно взаємозв’язані. 
Ю. Д. Аперсян з цього приводу зазначає: "погляд на світ є частково універсальним, частково 
національно специфічним, тому носії різних мов можуть бачити світ дещо по-різному, крізь призму 
своїх мов" [3]. Саме цей національно-культурний фон і призводить до того, що кожна мова до певної 
міри утворює свою семантичну систему, свою "мовну картину світу". Інакше кажучи, мовна картина 
світу є суб'єктивним образом об'єктивної реальності, оскільки кожна людина по-своєму і неповторно 
відтворює світ. Саме цим пояснюється той факт, що кожна національна мова – це власна універсальна 
філософська система.  

Саме це зумовлює наявність у мовній картині світу практично кожної мови значну кількість 
одиниць, в тому числі і фразеологічних, які виступають у ній своєрідними етнокультурними 
маркерами. З приводу цього О. С. Кубрякова зазначає: "Самі фразеологізми, що усвідомлюються як 
культурно значущі типові зразки властивостей, подій, фактів, не є знаками культури як такими, не 
утворюють її власних таксонів, але спроможні, якщо вони втілюють у своєму образному змісті 
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культурно-значущі риси світобачення, виконувати роль культурних знаків за умови їх інтерпретації в 
тому чи іншому коді культури" [4]. Отже, дослідниця висуває на передній план у мовній комунікації 
взагалі та інтерпретації фразеологізмів зокрема спосіб мислення, який залежить не лише від 
індивідуальних особливостей комунікантів, а насамперед від того, в яких умовах останні 
формувались як особистості. Національно-культурна семантика мови найбільш повно та яскраво 
виявляється в таких одиницях мови, як фразеологізми та мовні афоризми, що включають прислів’я, 
приказки та крилаті вирази, оскільки вони безпосередньо відображають немовну дійсність, називають 
предмети та явища навколишнього середовища, фіксують зміст, який стосується умов життя народу – 
носія тієї чи іншої мови, є дзеркалом національної культури. 

Генетичний зв'язок процесу нової номінації, скерований різними ракурсами сприйняття довкілля, 
які притаманні представникам навколишнього середовища, породжують національне маркування ФО-
ідіом [5]. Маркованість національної специфіки фразеологічного образу часто створюється, 
наприклад, вибором досить специфічної для певного народу лексики:  

- це позначення певних реалій, відомих лише носіям даної мови або декільком націям, пов’язаним 
спільністю культури та релігії (напр.: den Amtsschimmel reiten – розводити бюрократизм, jmdm. 
Blunzen sein/werden – бути/стати абсолютно байдужим до когось, Otto Normalverbraucher – 
середньостатистичний громадянин),  

- своєрідні топоніми (напр.: ein Nürnberger Trichter – методика навчання, при якій учень не 
докладаючи зусиль, не напружуючись, засвоює  навчальний матеріал так би мовити механічно, 
автоматично, Herr und Frau Österreicher – пересічні австрійці, einen Charlottenburger machen – 
сякнутися в руку),  

- антропоніми (напр.: rangehen wie Blücher – рішуче діяти, die Kraniche des Ibykus – символ кари 
та відплати, Frau Holle schüttelt ihre Betten aus – йде сніг),  

- гідроніми (напр.: das Wasser in den Rhein tragen – робити щось непотрібне, ein Ritt über den 
Bodensee – дуже сміливе, нічим не підкріплене  починання, mit Spreewasser getauft sein – бути 
істинним берлінцем), характерні для певної країни, певної держави. 

Безперечно, що фразеологічний образ, складовими якого є специфічні для певної нації реалії, 
специфічні топоніми, сприймається як національно специфічний легко й одразу: лінгвістичні маркери 
його національної обмеженості лежать "на поверхні", виокремлюються без особливих зусиль. Проте 
національно унікальним, неповторним може бути й саме значення фразеологізму як результат 
семантичних змін. Найпродуктивнішим мовним механізмом первинного фразотвору є 
переосмислення слів і синтаксичних конструкцій через установлення нових видів логіко-семантичних 
відношень між ними, в результаті чого індивідуальні семи переходять в основні. Базою для 
переосмислення виступає культурна інформація й конотації, які, зазнавши з боку суспільства 
емотивної оцінки, закріплюються в семантичній структурі ФО у вигляді індивідуальних сем. 
Ментальний образ вихідного словосполучення відіграє роль основи. Нова (актуальна) ситуація 
порівнюється з тією, яка названа вихідним словосполученням. Схожість обох ситуацій і приводить до 
того, що нова отримує номінацію базової. Цей механізм є універсальним як при метафоризації, так і 
при фразеологізації.  

Так, наприклад, первинне значення фразеологізму j-m einen Brandbrief schicken – видавати 
потерпілим від пожежі документ (Brandbrief), де зазначалося, за яких обставин втрачено майно. 
Пізніше Brandbrief стало означати лист із загрозою підпалити будинок та інше майно. У сучасній 
німецькій мові цей фразеологізм має значення надіслати кому-н. термінового листа (найчастіше з 
проханням про грошову допомогу). Або, наприклад, німецька ФО Hinz und Kunz – всяка потолоч 
належить до розмовного фамільярного мовлення та бере свій початок ще з середніх віків, коли Hinz 
(від Heinrich) та Kunz (від Konrad) були дуже розповсюдженими німецькими іменами. Проте вже в 15 
сторіччі парне словосполучення Hinz und Kunz вживається з відтінком насмішки, глузування, в 
значенні "кожний стрічний ". З часом ця ФО стала дериваційною базою для багатьох прислів’їв, 
напр.: Will Heinz nicht, so muss Kunz; Hinz hat angestellt, Kunz muss es ausbaden.        

При розгляді національно-культурної специфіки ФО важливе місце займають проблеми аналізу у 
фразеологічному аспекті концептів як "структур національної свідомості, єдиних для всіх 
представників даного соціуму" [6]. Елементарними одиницями структурної когніції людини та 
складовими ментального лексикону є концепти. Як частини системи когніції концепти забезпечують 
економне зберігання та обробку одиниць досвіду через розподілення інформації на класи за певними 
показниками. Концепти створюються завдяки ментальним операціям, які абстрагують індивідуальні 
якості екземпляра та виділяють загальні риси. Як зазначає Г. Г. Слишкін, концепт – це одиниця, яка 
пов’язує в єдине ціле наукові пошуки в галузі культури, свідомості та мови, оскільки належить 
свідомості, детермінується культурою і опредмечується в мові [7]. Ю. С. Степанов визначає концепт 
як "згусток культури у свідомості людини; те, у вигляді чого культура входить у ментальний світ 
людини" [8].  
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Однією з головних рис німців є працьовитість, прагнення щось зробити, створити, усвідомлення 
важливості та необхідності праці для досягнення власної мети. Deutsch sein heißt, eine Sache um ihrer 
selbst willen treiben – букв. бути німцем – значить займатися справою заради неї самої, цей крилатий 
вираз походить з твору Ріхарда Вагнера "Deutsche Kunst und deutsche Politik" [9]. Аналіз 
лексикографічних джерел дозволяє виділити корпус ФО, які доповнюють засоби вербалізації 
концепту "працьовитість" у німецькому лінгвокультурному ареалі.  

Невтомна, копітка праця асоціюється у німців з важкою фізичною працею, напр. harte Bretter 
bohren – досл. свердлити тверді дошки, immer in den Sielen gehen/sein – тягнути лямку, ярмо, sich die 
Finger abarbeiten – напрацюватися до болю в пальцях, (wieder) Land sehen – виконати найбільшу 
частину роботи, kein Land mehr sehen – не бачити ніякого просвітку в роботі.  

Нерідко працьовитість пов’язується із сумлінним виконанням своїх обов’язків, напр. ein richtiger 
Beamte sein – бути миролюбною людиною, яка спокійно та без честолюбства виконує свою роботу, 
та не втручається в справи інших людей; in den Sielen sterben – померти на посту(на робочому 
місці), erst die Arbeit, dann das Vergnügen – спочатку робота – потім розвага, erst mach dein Sach, 
dann lach! – справив діло – гуляй сміло, erst, was muss – dann, was kann – спочатку – що мусиш, потім 
– що можеш, sich ins Geschirr legen (werfen), tüchtig ins Geschirr gehen – старанно братися за справу, 
старатися, die Ärmel aufkrempeln / hochkrempeln – працювати засукавши рукави, in die Hände spucken 
– старанно взятися за роботу. Важкість фізичної праці підкреслюється образами коня або 
чорнороба, напр. arbeiten wie ein Pferd / Kuli.  

Часто ФО німецької мови обґрунтовують необхідність багато та старанно працювати, надаючи 
інформацію "чому? для чого?" Напр., Es fällt kein Meister / Doktor vom Himmel – не святі горшки 
ліплять або Das fällt nicht vom reinen Himmel – майстерності необхідно вчитися; Wer den Kern essen 
will, muss die Nuss knacken – хто хоче зерня з’їсти, мусить горіх розгризти, die gebratenen Tauben 
kommen / fliegen einem nicht ins Maul – печені голуби не летять до губи;  nach getaner Arbeit ist gut ruhn 
– справив діло – гуляй сміло, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke – терпіння та праця все 
перетруть, Übung macht den Meister, früh übt sich, was ein Meister werden will — навик майстра 
ставить, wie die Arbeit, so der Lohn – яка праця, така й платня.   

Концепт "працьовитість" включає в себе сегмент "позитивне ставлення до праці": Arbeit schändet 
nicht — праця не ганьбить, Arbeit schlägt Feuer aus dem Stein – наполеглива праця усе переможе, 
Arbeit, Mäßigkeit und Ruh' schließt dem Arzt die Türe zu — труд, помірність та відпочинок – кращий 
захист від хвороб, Arbeit ist des Lebens Würze – праця кожну справу присмачує, freie Bahn dem 
Tüchtigen – обдарована, старанна людина обов’язково повинна розвиватися, jmds.(ganzes) Herz gehört 
der Arbeit – хтось всією душею відданий справі.  

Невід’ємною складовою концепту є і образ німця, який працює, виконує свої обов’язки. 
Характеристику спеціаліста, знавця своєї справи представлено в наступних ФО німецької мови: vom 
Bau sein, etw. aus dem ff können / verstehen, ein Meister seines Faches, sich in seinem Element fühlen / in 
seinem Element sein, in seinem [im richtigen, im rechten] Fahrwasser sein, etw. im kleinen Finger haben, in 
etw. firm sein; die Axt im Hause erspart den Zimmermann – коли в домі є сокира, то тесляр не потрібен, 
das Werk lobt den Meister — діло майстра хвалить, майстра пізнають по роботі.  

Часто образ сумлінного працівника представлений в німецьких ФО в порівнянні з неробою, 
ледарем, напр.: für den Fleißigen hat die Woche sieben Heute, für den Faulen sieben Morgen – 
старанному на тиждень сім "сьогодні", ледачому – сім "завтра";  am Abend wird der Faule fleißig – 
той, хто спочатку роботу відкладає, повинен потім особливо багато працювати.  

Проведений семантичний аналіз показує, що характерним для німецького народу передусім є 
сумлінне виконання своїх обов’язків та позитивне ставлення до виконання цих обов’язків.      

Отже, визначивши лінгвокультурологічні особливості ФО сучасної німецької мови, виявлено, що 
національно-культурний аспект дослідження ФО дозволяє поглибити та розширити зміст уявлень 
німецького народу про навколишній світ, а конкретний аналіз окремих національно-маркованих 
концептів представити систему життєвих цінностей даного народу. Перспектива дослідження 
вбачається у встановленні національно-маркованих концептів німецького суспільства та дослідженні 
ФО – вербальних засобів їхнього втілення.     
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Хант Г. А. Лингвокультурологические особенности фразеологизмов 
современного немецкого языка. 

В статье рассмотрены лингвокультурологические особенности фразеологических единиц 
современного немецкого языка,  выделены средства маркирования национальной специфики 
фразеологизмов – наличие специфичной для определённого народа лексики и само значение 

фразеологизма как результат семантических изменений. Представлены средства вербализации 
национально-маркированного концепта "трудолюбие" в немецкой фразеологической картине мира.   

Khant  Н. O. Linguistic Culturological Peculiarities of Phraseological Units 
in the Modern German Language. 

The paper examines the linguistic culturological peculiarities of phraseological units in the modern German 
language, the means of marking of the national specific character of phraseological units – the availability of 
the vocabulary characteristic for a definite nation and the meaning of a phraseological unit itself as a result 

of semantic modification. The means of verbalization of the nationally marked concept "diligence" in the 
German phraseological picture of the world are distinguished. 
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ІНТЕНСИВНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЧИННИК ТРАНСПОЗИЦІЇ 
НЕЙТРАЛЬНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ 

Стаття є фрагментарним дослідженням процесу переміщення лексем з денотативним ядерним 
значенням до конотативно маркованого шару лексики. Визначено роль інтенсивного і 

параметричного компонентів у семантичній структурі конотованих лексичних одиниць. 
Проаналізовано таку транспозицію на прикладі дієслівного синонімічного ряду. 

Потенційно кожна номінативна одиниця за умови включення до її семантичної структури 
інтенсивного та (або) параметричного компонентів може транспозитуватися до класу конотативів. Це, 
передусім, стосується іменників, прикметників, дієслів, почасти прислівників. 

У статті поставлено за мету дослідити процес переміщення лексем з денотативним ядерним 
значенням до конотативно маркованого шару лексики. Аналізуємо таку транспозицію на прикладі 
дієслівного синонімічного ряду. 

Дослідження базується на концепції структурного підходу до вивчення лексичного значення слова 
[1], яке розглядаємо як багатокомпонентне явище, що складається з низки взаємозумовлених 
внутрішньомовних і позамовних елементів. У статті послуговуємося термінами "денотативний 
макрокомпонент  значення" і "конотативний макрокомпонент  значення", оскільки вважаємо, що і 
денотація, і конотація утворюють складні взаємообумовлені системи семантичних компонентів, які 
можна розчленовувати на мікрокомпоненти. Для позначення складників макрокомпонентів  
семантики слова використовуємо терміни "семантичний компонент" і "компонент значення",  які 
вважаємо абсолютно синонімічними  [2]. 

У структурі семантики конотованих лексичних одиниць виокремлюємо інтенсивний і 
параметричний компоненти, що розташовані на межі денотативного і конотативного 
макрокомпонентів значення. Свою першооснову вони локалізують у денотативному ядрі і 
трансформуються в конотативні периферійні семи (найчастіше оцінки та емоції), і як наслідок  – 
можливе  утворення образного макрокомпонента значення. У результаті додавання інтенсивного та 
(або) параметричного компонентів до денотативного ядра з’являється нове значення лексеми, а поява 
нового значення завжди опосередкована народженням нового слова. Новостворена лексема набуває 
ознак експресивності і стає стилістично маркованою. 

Роль інтенсивного і параметричного компонентів у семантичній структурі конотованих лексичних 
одиниць виявляється досить значною, оскільки вони, перебуваючи на "території" денотатавного ядра, 
утворюють конотацію і змінюють статус лексеми, з власне номінативного утворюється конотативно 
марковане слово, яке має своє специфічне звукове оформлення. Отже, за певних умов інтенсивний і 
параметричний компоненти стають інструментом творення конотації [2]. 

Робочі терміни витлумачуємо так: інтенсивний компонент  семантичної структури слова – це 
мікрозначення лексеми, що пов’язане з кількісно інтенсифікованою характеристикою позначуваного 
словом явища і співвідносне з логіко-філософським поняттям міри; параметричний компонент 
семантичної структури слова – це мікрозначення лексеми, що з якісною характеристикою 
позначуваного словом явища і співвідносне з логіко-філософським поняттям норми [3]. 

У кожній конкретній лексемі, що введена до комунікативного акту, інтенсивний і параметричний 
компоненти виконують різні функції. Один із компонентів (якщо їх два) обов’язково є первинним. 
Він виконує функцію утворювача іншого компонента – вторинного. У результаті їхнього поєднання 
семантичне значення слова розширюється, бо відбувається паралельне нарощення одного або кількох 
компонентів конотації [3]. 

Мовленню людини властивий значний рівень суб’єктивності. "Людина сприймає світ вибірково, 
помічаючи, передусім, аномальні явища, оскільки вони завжди виділені з навколишнього 
середовища" [4: 4]. Тому комунікативна сфера мови дуже насичена конотованими лексемами, які 
утворені на основі денотативних значень у результаті додавання до структури семантики 
інтенсивного або параметричного компонентів. Кожне реально наявне явище дійсності має 
об’єктивне мовне позначення, яке відповідає мовній нормі. Семантична реалізація норми є досить 
слабкою, що пояснюється особливостями сприйняття дійсності людиною й реалізацією цього 
сприйняття в мовній картині світу. "Було б неекономно повідомляти іншим те, що відповідає нормі. 
Повідомляють про девіації й зміни речей" [4: 4]. Кожне явище може здобути оказіональну номінацію 
у процесі мовлення, яке є індивідуально-творчим.  

Ґрунтуючись на положенні, що в кожній конкретній лексемі один із компонентів є первинним і 
моделює семантику іншого компонента – вторинного, доходимо висновку, що конотовані дієслова 
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утворюються, здебільшого, за умови з’явлення первинного інтенсивного компонента. Інтенсивний 
компонент продукує вторинний параметричний компонент, у результаті чого семантичне значення 
слова розширюється, бо відбувається нарощення одного або кількох компонентів конотації. 
Простежимо зазначене на прикладі дієслова "іти". За основу беремо перше (одне з тридцяти) 
значення цього слова, яке подає Великий тлумачний словник сучасної української мови: "Ступаючи 
ногами, пересуватися, рухатися, змінюючи місце в просторі (про людину або тарин)" [5: 507]. У 
розмовному мовленні, а також у прозових творах сучасної української літератури дієслово "іти" 
("йти") з наведеним значенням зустрічається порівняно рідко. Найчастіше мовець номінує "процес 
переміщення в просторі за допомогою ніг" суб’єктивно. У результаті до денотативного ядра на 
позначення дієвого руху додаються інтенсивний і параметричний компоненти (які об’єднуємо в одне 
ціле – інтенсивно-параметричний компонент), що продукують конотативну семантику, значення 
слова розширюється й втілюється в іншій звуковій оболонці. Таким чином денотативний номінатив 
транспозитується в конотовану лексему. У результаті може виникати цілий ряд синонімічних 
конотативів з різними відтінками семантики. Так, замість дієслова "іти" у художніх текстах 
вживаються лексеми на зразок "шкандибати", "чесати", "летіти", "повзти" тощо. Словник 
синонімів української мови подає двадцять дев’ять  синонімічних лексем до слова "іти" [6: І: 647]. 
Більшість із них кваліфікуємо як конотовані, що стали такими в результаті сильної позиції 
інтенсивно-параметричного компонента. Проте, досліджуючи мову художніх творів української 
художньої літератури, знаходимо близько ста конотативів, які утворені на основі ядерного 
денотативного значення, до периферії якого був залучений інтенсивно-параметричний компонент. Ці 
лексеми розподіляємо на загальномовні семантичні та загальномовні семантико-стилістичні 
синоніми. До загальномовних семантичних відносимо такі конотативи: крокувати, ступати 
(виступати), марширувати (машерувати, маршувати), шкультигати, шкандибати, прямувати, 
простувати, маневрувати, крастися, пробиратися, вислизати (прослизати), задкувати, походжати, 
плавати, блукати, кружляти, тупцяти (тупцятися), метушитися, метатися, податися тощо, 
наприклад: Нечитайло вислизнув із хати Залусківського, а Іван так і залишився у коридорі сидіти [7: 
254]; Баба на палицю сперлася, на ноги немічні зіп’ялася, пошкандибала до мазанки [7: 23]. Для цієї 
групи слів властиве незначне входження до  їхньої семантичної структури суб’єктивних елементів, 
тому конотативний макрокомпонент значення в названих лексемах не є визначальним. Він лише 
накладається на денотативний макрокомпонент, розширюючи семантику лексичної одиниці. 

Загальномовними семантико-стилістичними конотованими синонімами до слова "іти" можуть 
виступати такі лексеми: брести, никати, мандрувати, брьохатися, плутатися, дряпатися, 
нишпорити, шнирити, плентатись, теліпатись, сунутися, сурганитися, повзти, лізти, тинятися, 
вештатися, крутитися, сновигати, чвалати, шелепатися, шлятися, перти (пертися), ламати, бігти, 
мчати, гасати, чухрати, смалити, спотикатися, розігнатися, махати, чхати, ломити, човгати, 
дефілювати, чимчикувати, лізти, волоктися, шелестіти, тріщати, борсатися, дертися, танцювати, 
плавати, гриміти, диміти (здиміти), пхатися, дуднити тощо, наприклад: А та … прискакала серед 
ночі й каже: "Не підходите ви мені". І здиміла [7: 117]; Піду я, а ввечері припруся до вас… [7: 6];  До 
Шанівки доведеться пішки пиляти, а ми ще й Килимівку не минули [7: 89]; Баба підхопилася й 
побрьохала до кіоску [7: 116]; Крім того, до філармонії мали припхатися з десяток 
університетських викладачів [7: 194]; Катерина все квола і квола. Трохи по хаті поблукає – та до 
постелі. Віддихається – і знову на ноги пнеться [7: 231]; …хай би Роман п’яним був, а тепер 
протверезів і додому човгав… Та ж ні [7: 6]; Приліз у столицю зі свого Полісся, як вовкулака [7: 85]; 
А онде хлопці чешуть. Піду [7: 34]. 

Окрім семантичних та семантико-стилістичних синонімів-конотативів іноді вживаються 
метафоричні конструкції та стійкі словесні комплекси зі значенням "іти", які часто мають 
оказіональний характер: йти на автопілоті, носило, чорти носили, зайцем метнутися, поволоктися 
хвостиком, тягтися хвостиком, плавом пливти, плавати по людському морю,  викидати тяжкий, 
кований чобіт наперед, кроки гримлять, кроки дуднять, бити в камінь кованими чобітьми тощо, 
наприклад: Крупка-молодший вийшов із салону на автопілоті [7: 216]; За цей час Крупці-молодшому 
треба було змотатися додому …зайцем метнутися назад, заплатити… [7: 195];  – Не піду. 
Маманю понесло за село до покинутих будинків, веліла мені в хаті прибрати [7: 106]; А де це тебе, 
Ваня, два дні чорти носили? [7: 133].  

Отже, об’єктивне явище, зокрема "дія переміщення людини за допомогою ніг", реалізується в 
денотативній лексемі "іти". Проте входження до семантичної структури слова інтенсивного або 
параметричного компонентів найчастіше реалізує індивідуальне сприйняття мовцем навколишнього 
середовища. У результаті наявний відхід від стандарту, який є розгалуженим і різноаспектним. Цей 
процес схематично можна відобразити за допомогою двох градаційних шкал, об’єднаних у вісь 
координат. Серединна частина осі відповідає мовній нормі, яка є позначником об’єктивно наявного 
явища (терміном "норма" позначаємо всі форми порядку, тобто природні норми і створені людиною 
закони і правила; до уваги не беремо аксіологічну норму). Переміщення по вертикальній і 



Т. Л. Хомич. Інтенсивно-параметричний компонент як чинник транспозиції нейтральних лексичних одиниць 

 
227 

горизонтальній шкалах демонструє відхилення від середньостатистичного стандарту, оскільки 
правила вільної комунікації висувають свої вимоги до реалізації відтінків семантики. Конотовані 
лексеми, що утворюються на основі певного денотатива з виникненням активних інтенсивного та 
параметричного компонентів, групуються в синонімічний ряд, центром якого й виступає денотативна 
домінанта, яка займає центральну позицію, точку відліку на осі координат. Денотативна домінанта 
"іти" відповідає нормі й має вузьку семантичну реалізацію. А утворення інтенсивно-параметричного 
компонента репрезентує наявність великої кількості лексично розгалужених найменувань. Так, 
наприклад, якщо мовець (автор) хоче звернути увагу на темп ходьби, певним чином схарактеризувати 
суб’єкта, що виконує дію, він може послуговуватися відкритим рядом лексем, тобто обирати вже 
наявні в мові лексичні засоби, або створити оказіональну лексему. Цю низку слів можна розташувати 
на горизонтальній шкалі, де правий фланг указуватиме на інтенсифіковану дію ("швидко йти", "дуже 
швидко йти"), а лівий – на деінтенсифіковану дію ("повільно йти", "дуже повільно йти"). Міру 
інтенсифікації / деінтенсифікації на шкалі встановлюємо умовно, оскільки точно її можна визначити  
в єдиному контексті: 

 
 

 
 
 
 
 
Інтенсифікована дія реалізується в лексемах пертися, чесати, скакати, дременути, бігти, 

мчатися, летіти, диміти (здиміти) і подібних, наприклад: Замість Раїси з дому вискочив Сашко [7: 
26];  Жанночка цьомкнула Крупку в щоку й помчала на кухню [7: 200]; І де це тебе носило?! Усі діти 
як діти. До школи збігали і вже батькам на городі помагають, а ти…[7: 25]; Уже зовсім уночі 
Тамарку нирка прихопила. Жінка скрутилася – та й пошкандибала до Килини. Назад не йшла – 
летіла. Про нирку забула [7: 150];  Людці – дякувати. Прискакала ввечері. Нові черевики начистила, 
заколок у руде волосся наштиркала [7: 110];  Ничипориха дременула кудись, і я одна лишилася… [7: 
173];  А Тамарка тим часом по ліхтарик злітала і вже дибає слідком за Сергієм  [7: 235]; До шостої 
ще хвилин двадцять. Мамка з татком із дому здиміли, а в Катерини ще – справ і справ  [7: 7].   

Деінтенсифікована дія знаходить своє втілення в словах повзти, лізти, плентатися, пнутися, 
пиляти, пхатися, дибати, шкандибати, брьохати, тюпати, швендяти тощо, наприклад: Ничипориха 
бабів привела. Мужики припленталися [7: 110]; Роман побіг до "пиріжка". Шанівці потягнулися за 
ним [7: 66]; Мамка допомогла Катерині  встати. Крок, другий… І пошкандибала до Шанівки [7: 
147]; Людка пошвендяла назустріч хлопцям [5: 34]; Одна радість – як татко п’яний. Приповзе, 
вирубиться, мамці – рай! [5: 29]; Раїса покірно до кухні потюпала, а Залусківський далі веде… [7: 
156];  Татко п’яний із хати виліз [5: 173].  

У зазначених лексемах первинним компонентом виступає інтенсивний компонент. Він 
поєднується з параметричним компонентом, який, у свою чергу, продукує такі елементи конотації,  як 
оцінність та емотивність. У зв’язку з цим кожну лексему можна розташувати на вертикальній шкалі 
параметричності:  

Таким чином інтенсивно-параметричний компонент виступає утворювачем конотативної 
семантики, яка в кожній із лексем має безліч відтінків значень. У результаті конотативно маркована 

іти 

                                                                              летіти 
                                                               мчатися 
                                           дременути 
                               бігти 
   –       скакати 
   чесати   
 

                                                                                 +        повзти 
                                                                     плентатися 
                                                        пнутися 
                                            пиляти 
                             пхатися 
                дибати 
пертися 
 

Повзти, плентатися, пнутися, пиляти, пхатися, дибати… пертися, чесати, скакати, дременути, бігти, мчатися, летіти… 

іти - + 
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лексема не лише вказує на темп дії, а й на співвіднесеність цієї дії з суб’єктивним баченням автора 
(мовця). Так, наприклад, дієслово "пертися" може реалізовувати семантику "непотрібності", 
"небажаності", "неохоти": То чого мені серед білої днини туди пертися? [7: 19]; Заскочу на курган на 
хвилю, – сказала собі. – Може й передумаю до Килини пертися [7: 18]; - І чого ми приперлися! – 
зітхнула Катерина.  – Тепер пріться назад у свою Шанівку! [7: 14]. Енантіосемічне значення 
представляє лексема "пхатися". Вона вказує й на інтенсифіковану, і на деінтенсифіковану дію з 
різними відтінками значення: Чи в когось із Килимівських переночувати, чи додому пхатися? – 
задумалася [7: 234];  Оце Ничипориха пхалася поперед інших… [7: 245]; Чоловік припхався 
наступного ранку [7: 252]. Дієслово "плентатися" завжди вказує на деінтенсифіковану дію, проте в 
різних контекстах реалізує відмінну семантику. Воно може позначати: "іти повільно, через силу", "іти 
неохоче", "ходити в пошуках чогось", "іти з прихованою метою (щоб споживати спиртне) ", "іти 
всупереч бажанню інших" тощо, наприклад: Оце ще Сашко мені таким виросте, зовсім красно буде, 
– гірко прошепотіла Раїса й попленталася додому [7: 43]; Я тільки примірю! – відповіла Жанночка 
вже від дверей салону, і Крупка-молодший покірно поплентався слідком [7: 194]; П’яний татко 
плентався по двору, шукав випити [7: 160]; Та нічо!.. Може, якось воно й пронесе. Якщо Ромка до 
батька не приплентається… [7: 7];  – Та чого їй плентатися? Мені зовсім не довіряєш?  [7: 6].  

Яскраві конотативні значення демонструють дієслова "швендяти", "вештатися". Інтенсивно-
параметричний компонент у цих лексемах, здебільшого, утворює компоненти емотивності й 
негативної оцінності. У художніх текстах ці лексеми переважно вжиті в мовленні персонажів і 
виступають маркерами їхнього емоційного стану. Тим самим уведення їх до мовної канви твору надає 
текстові яскраво вираженої експресивності: Доню, ти що, боса швендяла? [7: 7]; От би все їй поночі 
вештатися! Щоб мені скоро дома була! [7: 57]; Без того погано, ще ти з порожніми відрами 
швендяєш! [7: 72]; Мамка з татком у понеділок ізранку піднялися й вештаються по хаті – самі не 
свої [7: 71]; Я тут одна карячуся, у школі діти чекають, а воно десь вештається [7: 12]. 

Інтенсифіковану дію на позначення "дуже швидко піти", "несподівано залишити місце свого 
перебування" позначають конотовані лексеми "вимітатися", "вшиватися", "дертися" і подібні. 
Утворені на основі інтенсивно-параметричного компонента, вони передають семантику 
"несподіваності", "різкості", "необхідної швидкості", "наполегливості", наприклад: Ану, бабо, тихіше! 
– гримнув на Ничипориху Роман. Вимітайтеся мені [7: 270]; Зараз Роман прийде… Вшиваймося! [7: 
269]; А чого б це ми боялися?! – вигукнуло маля й подерлося просто до віконця їдальні! [7: 226]. 

Отже, зосередженість номінацій на відхиленні від норм і стереотипів життя призводить до того, 
що значення, які відповідають флангам градаційної шкали, широко представлені в мові, а центральна 
частина – досить бідно. Ще Арістотель у часи  античності звернув увагу на те, що проміжні концепти 
не завжди мають назву [8: IV:  89]. Відхилення від норми збуджують не лише увагу і комунікативні 
центри, але й емоції. Лексеми, що перебувають на шкалах осі координат є конотованими синонімами 
до конкретного денотатива. Більшість із них утворені за допомогою інтенсивного та параметричного 
компонентів, що знаходяться на межі денотативного й конотативного значень і є породжувачами 
елементів конотативного макрокомпонента  семантичної  структури лексеми.  
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Хомич Т. Л.  Интенсивно-параметрический компонент как фактор 
транспозиции нейтральных лексических единиц. 

Статья является фрагментарным исследованием  процесса перемещения лексем с денотативним 
ядерным значением в  конотативно маркируемый слой лексики. Определена роль интенсивного и 
параметрического компонентов в семантической структуре конотированых лексических единиц.  

Проанализирована  такая транспозиция на примере глагольного синонимического ряда. 

Khomych T. L.  High-Parametric Component as a Factor of Transposition of Neutral Lexical Units. 

The article is a fragmentary investigation of the transposition process of lexemes with denotative central 
meaning to the connotative marked base layer of lexicon. The role of intensive and parametric components in 
the semantic structure of the conotated lexical units is defined. This transposition has been analysed using a 

verbal synonymic line as an example. 
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ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ 
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ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ФІЗИЦІ 

Запропоновано підхід до знаходження явного вигляду силових та еквіпотенціальних ліній за відомими 
значеннями електростатичного потенціалу на поверхнях гіперболічного та циліндричного вигляду 

методом конформних відображень. 

Дослідження електростатичного поля, встановлення його властивостей та одержання картини 
силових ліній є фундаментальними питаннями теорії поля. У більшості випадків розв’язується пряма 
задача електростатики, що полягає у визначенні напруженості та потенціалу електростатичного поля 
за відомим розподілом електричного заряду [1-3]. У роботі [4] систематизовано методи визначення 
напруженості електростатичного поля при різних розподілах електричного заряду. Проте, з 
методичної точки зору при викладанні теорії поля у вищій школі актуальною є задача по 
встановленню явного вигляду силових та еквіпотенціальних ліній за відомими значеннями потенціалу 
на поверхнях заданої форми. Загальноприйнятим підходом до розв’язання цієї задачі є використання 
методу конформних відображень комплексної площини [5]. Метою даної роботи є застосування 
методу конформних відображень для розв’язання деяких задач з електростатики. 

Важливою властивістю конформних відображень для різноманітних застосувань є збереження 
кутів між лініями в точці комплексної площини, в якій відповідне конформне перетворення )z(f=ω  
має відмінну від нуля похідну. Причому, картина ліній на ω -площині може бути значно простішою 
ніж на z - площині, що полегшує розв’язок конкретної задачі. 

Встановимо аналітичний вигляд силових ліній електричного поля та еквіпотенціальних ліній між 
двома гіперболічними поверхнями, нормальні перерізи яких задаються рівняннями: 1

22 Cyx =−  і 

2
22 Cyx =− , відповідно з потенціалами 1ϕ  і 2ϕ . 

 
Рис. 1. Конформне відображення w = z2. 
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Відомо, що еквіпотенціальні лінії та силові лінії електричного поля взаємно перпендикулярні, 
проте при таких граничних умовах неможливо визначити аналітичні вирази для даних ліній. 
Застосуємо аналітичне відображення 2z=ω ( iyxz += ), яке в прямокутній декартовій системі 

координат має вигляд ivu +=ω , де xy)y,x(vv,yx)y,x(uu 222 ==−== . Тоді рівнобічні 

ортогональні гіперболи iCyx =− 22  ( 21 CCC i ≤≤ ), jdxy =2  ( ∞<<−∞ jd ) на z площині 

відобразяться відповідно у прямі iCu =  та jdv =  на ω -площині, а еквіпотенціальні лінії 1ϕ  і 2ϕ  – у 

вертикальні лінії 1Cu =  і 2Cu =  (рис. 1).  
Таким чином, у комплексній площині ivu +=ω  систему прямих iCu =  можна розглядати як 

еквіпотенціальні лінії, а систему прямих jdv = – як силові лінії електричного поля. Зауважимо, що 

дані системи прямих взаємно перпендикулярні. При оберненому перетворенні 21 /z ω=  
ортогональність зберігається внаслідок конфорності відображення (крім точки 0=ω ). Тоді 
аналітичні вирази силових і еквіпотенціальних ліній електричного поля мають вигляд: 

ji dxy,Cyx ==− 222 . 

Таким чином, в комплексній площині ivu +=ω  систему прямих iCu =  можна розглядати як 
еквіпотенціальні лінії, а систему прямих jdv = – як силові лінії електричного поля. Зауважимо, що 

дані системи прямих взаємно перпендикулярні. При оберненому перетворенні 21 /z ω=  
ортогональність зберігається внаслідок конфорності відображення (крім точки 0=ω ). Тоді 
аналітичні вирази силових і еквіпотенціальних ліній електричного поля мають вигляд: 

ji dxy,Cyx ==− 222 . 

Доведемо, що гармонічна функція )v,u(Φ  (розв’язок рівняння Лапласа) ω площини після 

оберненого перетворення 21 /z ω=  відобразиться у гармонічну функцію )y,x(φ  z -площини. Або з 
фізичної точки зору: потенціал )v,u(Φ=Φ  ω площини перейде у потенціал )y,x(φφ =  z -площини. 
Вище вже було встановлено, що значення потенціалу на прямій iCu =  ω - площині дорівнює 

значенню функції )y,x(φ  на гіперболі iCyx =− 22  z -площини, тобто виконується рівність  
[ ] )y,x()y,x(v),y,x(u)v,u( ϕ=Φ=Φ  (1) 

Тоді, диференціюючи функцію )v,u(Φ  за змінною x  , одержуємо рівності 
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Аналогічним чином встановлюємо рівність для другої похідної функції Φ  за змінною y : 
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Тоді, враховуючи рівність (1), одержуємо рівності для значення оператора Лапласа від функції ϕ : 
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Оскільки 2z=ω  – аналітична функція, то функції u  і v  задовольняють рівняння Лапласа: 
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а також вони зв’язані умовами Коші-Рімана: 
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Враховуючи тепер співвідношення (3) і (4), рівняння (1) набуває вигляду 0=∆ )y,x(ϕ . Отже, 
доведено необхідне твердження про те, що гармонічність функції є інваріантом відносно даного 
аналітичного відображення.   

Розглянемо наступну задачу. Між двома зарядженими півколовими в перерізі поверхнями (рис.2) 
різниця  потенціалів рівна 02ϕ . Півкола, що належать z -площині  мають одиничний радіус: 

122 =+ yx . Потрібно визначити потенціал в довільній точці між цими поверхнями. 

Відобразимо півкола на ω -площину за допомогою аналітичного відображення 
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Помножимо тепер чисельник і знаменник виразу, що стоїть під знаком логарифма на спряжений 

вираз до знаменника, одержуємо рівність 
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Позначимо тепер одержаний вираз під знаком логарифма через θiRe  ( πθ 20 <≤ ). Тоді 
θθ iRln)ln(Reivu i +==+ . Визначимо тепер θ  через декартові координати: 
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Рис.  2. Заряджені півколові поверхні в z  та w – площинах. 

 
Відображення верхнього і нижнього півкіл відбувається у відповідності: 
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Нарешті, шуканий потенціал в точці М дорівнює:  
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галузей науки. Вони повинні бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 
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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: 
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, 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; 

д) персональна e-mail адреса (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);  
е) назва статті (напівжирний шрифт, малі літери, окремий абзац без відступів першого рядка з 

вирівнюванням по центру); 
є) анотація статті (5 рядків) українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, 

окремий абзац з вирівнюванням по центру); 
ж) текст статті; 
з) список використаної літератури; 
і) місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад "__"_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю); 
ї) анотації статті російською та англійською мовами. 
 
10.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті посилання 

позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4]; номер сторінки відділяється двокрапкою, 
наприклад, [6: 35]; номер тому також відділяється двокрапкою, наприклад, [6: 2: 35] (6 пункт списку 
літератури, другий том, 35 сторінка); декілька джерел відділяються крапкою з комою, наприклад, 
[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, провідному фахівцю підрозділу з 

питань інтелектуальної власності Щербаковій Н. П. (каб. 204 центрального корпусу).  Дискети, що 
містять остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються 
окремо у видавничий відділ університету Зарицькій О. Л. (кім. № 213 центрального корпусу).  

Дискети з текстами статей авторам не повертаються.  
 

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. 
 
 
Голова ВАК України  В. В. Скопенко 
 
Вчений секретар 
ВАК України    Л. М. Артюшин 
 
"Бюлетень Вищої атестаційної комісії України", № 1, 2003 р. 

 
 
 
 


	ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ
	Ю. В. Ковтун
	КЛАСИЧНИЙ І НЕКЛАСИЧНИЙ ТРАДИЦІОНАЛІЗМ: ПРАКТИКА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ


	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	А. М. Яригін, О.О. Коростельов, Н. В. Деобальд
	РОЗВИТОК КЛЮЧОВИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У КОНТЕКСТІ СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

	Л. Р. Айунц
	СИСТЕМНА ВЗАЄМОДІЯ РУХОВИХ ФУНКЦІЙ У СВІТЛІ ПОГЛЯДІВ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОЛІВ ТА СТВОРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЯК ФОРМИ ВАРІАТИВНОГО ПРИСТОСУВАННЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАБІЛЬНОСТІ СКЛАДНИХ РУХОВИХ ДІЙ

	О. В. Вознюк
	ПОБУДОВА ІНТЕГРАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПАРАДИГМИ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

	Л. Й. Дерев’яна
	ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В КРЕАТИВНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

	О. С. Заблоцька
	ПРЕДМЕТНІ КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙБУТНІХ ЕКОЛОГІВ У КУРСІ "ХІМІЯ З ОСНОВАМИ БІОГЕОХІМІЇ"

	Н. Л. Лазоренко
	ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В АГРАРНИХ ВУЗАХ

	С. М. Лобода
	ІДЕЯ ТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ НА ШПАЛЬТАХ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРЕСИ ДОБИ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ 1917 – 1920 РР.

	Н. С. Олексюк
	СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З СІМ’ЯМИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ЯК ОБ’ЄКТ НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

	Л. І. Романовська
	ДІЯЛЬНІСТЬ ДИТЯЧИХ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 20-30-Х РР. ХХ СТОЛІТТЯ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЯК ЧИННИК СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ

	І. А. Сверчевська
	СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ РОЗДІЛУ "ГЕОМЕТРИЧНІ ТІЛА" У ПЕРШИХ ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ГЕОМЕТРІЇ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ

	І. І. Смагін
	ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ З СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ 70-Х РОКІВ ХХ СТ.

	Ю. В. Гарасимів
	УСВІДОМЛЕННЯ ПРОВИНИ ЯК УМОВА УСПІШНОЇ РЕСОЦІАЛІЗАЦІЇ УМОВНО ЗАСУДЖЕНОГО НЕПОВНОЛІТНЬОГО

	Н. Л. Голубкова
	ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ПАРТНЕРСТВА АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ, СІМ’Ї ТА ГРОМАДИ В ХХ СТОЛІТТІ

	Г. В. Лещук
	ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ У ФРАНЦІЇ

	А. А. Омельченко
	ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ У РОЗВИТКУ МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ СТУДЕНТІВ І-ІІ КУРСІВ МОВНОГО ВНЗ

	І. В. Пінюта
	ПРО ВМІННЯ МІЖКУЛЬТУРНОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА

	Л. Б. Сліпченко
	ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ НАВЧАННЯ АНГЛОМОВНИХ ДІЛОВИХ ТЕЛЕФОННИХ ПЕРЕГОВОРІВ  МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

	О. І. Андрійчук
	СИСТЕМА ПЕДАГОГІЧНОГО ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

	П. В. Вітебська
	А. С. МАКАРЕНКО ПРО ПЕДАГОГІЧНИЙ ОПТИМІЗМ ВИХОВАТЕЛЯ ЯК ОСНОВУ ПРОЯВУ ТОЛЕРАНТНОСТІ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ (НА МАТЕРІАЛІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ)

	А. В. Гуцол
	КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ У ДОНЕЦЬКІЙ ТА ЛУГАНСЬКІЙ ОБЛАСТЯХ (1946-1973 РР.)

	Ф. М. Калінчук
	ШЛЯХИ СТИМУЛЮВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

	Л. П. Поліщук
	ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ У ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

	М. М. Радишевська
	ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

	Л. М. Семенець
	ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ: КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД

	О. П. Шацька
	ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВ У КИТАЇ


	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	А. П. Мартинюк
	ІНТЕГРАТИВНЕ ПІДҐРУНТЯ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

	О. Ю. Андрушенко
	ІНСТРУМЕНТАЛЬНІ ВІДНОСИНИ ТА ПРЕДИКАТИ ЦІЛЕСПРЯМОВАНОЇ ДІЇ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ VII–XVII СТ.

	А. О. Івахненко
	ВІРШІ № 49 ТА 303 Е. ДІКІНСОН У ПЕРЕКЛАДІ Н. ТУЧИНСЬКОЇ

	Н. В. Романова
	СЕМАНТИЧНИЙ ТА ЕНЕРГЕТИЧНИЙ АСПЕКТИ ЕМОЦІЙ (НА НІМЕЦЬКОМОВНОМУ ПАРЕМІСТИЧНОМУ МАТЕРІАЛІ)

	Л. П. Статкевич
	ПАРАТЕКСТУАЛЬНІСТЬ У ПОЕЗІЇ "ВЕЛИКОПІСНА СЕРЕДА" ТОМАСА СТЕРНЗА ЕЛІОТА

	Н. П. Тимощук
	КОНОТАЦІЯ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ НА РІВНІ МОВИ ТА МОВЛЕННЯ

	І. В. Асмукович
	ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ САМООЦІНКИ В СУЧАСНИХ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРОЗОВИХ ТВОРАХ

	Л. А. Гаращук
	СОЦІОЛЕКТ КОКНІ У ТВОРАХ АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ 19-20 СТ.

	Т. Б. Долгова
	ПОНЯТТЯ ТЕМИ ЯК ПІДҐРУНТЯ ВСТАНОВЛЕННЯ СТРУКТУРНИХ СКЛАДНИКІВ КОНЦЕПТУ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ)

	Н. С. Жмаєва
	РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИГОЛОСНИХ ФОНЕМ АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ СФЕРИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У МОВЛЕННІ ДИКТОРІВ НІМЕЧЧИНИ

	О. В. Прищепа
	ВИТОКИ ЕФЕКТУ ОЧУЖЕННЯ: ДОСВІД САНСКРИТСЬКОЇ ДРАМИ

	Т. І. Ревчук
	СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ МАНІПУЛЯТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЕМОЦІЙНОЇ ЕКСПРЕСІЇ В КОНТЕКСТІ ВІЙНИ В ІРАКУ

	М. Ю. Сальтевська
	СИНТАКСИЧНІ КОГНІТИВНІ МЕТАФОРИ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОГО АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ)

	Л. М. Чумак
	РЕДЕРИВАЦІЯ ЯК КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ ВАРІАНТ ПРЯМОГО СЛОВОТВІРНОГО ПРОЦЕСУ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

	О. В. Шпак
	ПОНЯТТЄВИЙ ТА ОБРАЗНИЙ СКЛАДНИКИ КОНЦЕПТУ КОНТАКТ/CONTACT

	К. В. Яцук
	ЗІСТАВНИЙ МЕТОД У ВИВЧЕННІ ОДИНИЦЬ ВТОРИННОЇ НОМІНАЦІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

	І. С. Муратова
	МОВНА ІНВЕКТИВА ЯК ОДИНИЦЯ ВЕРБАЛЬНОЇ АГРЕСІЇ В ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

	Л. В. Пономаренко
	ЗНАЧЕННЯ ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЕРЕКЛАДУ СЦЕНІЧНИХ ТЕКСТІВ ГУМОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ (НА МАТЕРІАЛІ НІМЕЦЬКОМОВНИХ СКЕТЧІВ)

	О. О. Сідак
	МОВЛЕННЄВІ ТАКТИКИ ДИСКУРСИВНОЇ СТРАТЕГІЇ РУЙНАЦІЇ ІМІДЖУ ПУБЛІЧНОЇ ОСОБИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО ГАЗЕТНОГО ДИСКУРСУ)

	Т. М. Суворова
	РОЛЬ ЗВ’ЯЗКУ В СИСТЕМІ СЛОВЕСНИХ ПОЕТИЧНИХ ОБРАЗІВ АМЕРИКАНСЬКОЇ БАЛАДИ

	С. К. Топачевський
	ЕЛІПСИС ЯК ПРОЯВ ЕТИКЕТНОЇ КОМПРЕСОВАНОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ БУДОВИ АНГЛОМОВНОГО РЕКЛАМНОГО ТЕКСТУ

	Г. О. Хант
	ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ

	Т. Л. Хомич
	ІНТЕНСИВНО-ПАРАМЕТРИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ЯК ЧИННИК ТРАНСПОЗИЦІЇ НЕЙТРАЛЬНИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ


	ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
	В. В. Грищук
	ДЕЯКІ ЗАСТОСУВАННЯ КОНФОРМНИХ ВІДОБРАЖЕНЬ У ТЕОРЕТИЧНІЙ ФІЗИЦІ


	НАУКОВЕ ЖИТТЯ
	ЗМІСТ

