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ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ 

УДК 159.947.24:316.6ср 
Н. М. Ковтун, 

кандидат філософських наук, доцент, докторант 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

ВОЛЯ ЯК ОСНОВА СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ  

У статті проаналізовано вольовий характер соціальної активності особистості. Значну увагу 
присвячено визначенню понять "воля", "активність", "особа", "особистість". Аналіз волі як основи 

соціальної активності особистості відбувається у контексті вивчення напрацювань Р. Штайнера щодо 
співвідношення мислення, почуттів і волі у структурі людської діяльності. Інтенсивність вольової 

соціальної активності розглядається у контексті аналізу соціальної апатії. Особливу увагу зосереджену 
на дослідженні співвідношення індивідуальної і суспільної волі, волі особистості і держави. Натомість 
соціальна деструктивність досліджується як специфічно людська націленість на панування над іншим 

індивідом чи соціальною групою. 

Постановка проблеми. Радикальні соціальні зміни в українському суспільстві в останні десятиліття 
супроводжуються зростанням рівня соціальної активності індивіда зокрема і суспільства загалом. У 
контексті цього важливу роль відіграє дослідження волі як основи соціальної активності особистості. 
Власне саме воля в якості творчого імпульсу до дії постає не лише основою усвідомлення потреб, а й 
висхідним положенням щоденного вибору особистості. На підставі усвідомлення потреб і націленості на 
вибір напрямку діяльності в індивідуальній і суспільній свідомості формується цілісний образ мети 
практичного перетворення світу природи і світу культури. 

Метою статті є аналіз вольового характеру соціальної активності особистості та визначення понять 
"воля", "активність", "особа", "особистість". 

Виклад основного матеріалу. У межах сучасної філософської парадигми сформувалось різне 
розуміння волі як фактору соціальної активності. Зокрема, у виданні ''Історія філософії'' під редакцією 
О. Грицанова воля розглядається як основа саморегуляції суб’єктом своєї діяльності, яка забезпечує 
векторну орієнтацію іманентних станів свідомості на об’єктивовану екстеріорну мету і концентрацію 
зусиль на досягнення останньої [1: 194]. Власне в акті волі суб’єкт легітимує і санкціонує в якості мети 
суб’єктивне бажання, яке конституюється в цьому процесі як об’єктивно спрямована мета діяльності. 
Загалом в історико-філософській парадигмі інтерпретація феномену волі реалізується в двох напрямках. 
Згідно з першим – воля розглядається як об’єктивно існуюча константа, сутність якої має фізіологічний, 
психологічний, соціальний або трансцендентальний характер. Другий напрямок репрезентований 
філософією волюнтаризму, представники якого розглядали волю як феномен іманентно властивий 
людині, що проявляється зокрема в свободі волі. 

Варто зауважити, що й розуміння поняття "активність" у науковій літературі не має усталеного 
характеру. Виділяють декілька підходів щодо його розуміння. За першим підходом активність 
розглядається як поняття ширше за обсягом, порівняно з поняттям "діяльність". У такому контексті 
активність не тільки властива усій різноманітності біологічних організмів, вона є їх атрибутивною 
ознакою. Активність супроводжує зародження і розвиток, самозбереження і самовідтворення організмів. 
Водночас діяльність постає як специфічна форма активності людини, спосіб реалізації її здібностей, 
втілення її активного ставлення до природи і суспільства. 

У межах другого підходу активність розглядається як поняття вужче за обсягом, відносно поняття 
"діяльність". У такій інтерпретація активність постає мірою діяльності, ступенем її інтенсивності. Саме з 
огляду на це вживаються поняття "активна діяльність", "активна поведінка", "активна участь". У 
контексті цього активність розглядається нами як системна соціальна якість, у межах якої 
відображається не лише активне ставлення людини до суспільства, а й рівень взаємодії індивідів, малих 
та великих соціальних груп як суб’єктів суспільних відносин. Сутнісними ознаками соціальної 
активності є орієнтація особистості на прагнення впливати на соціальні процеси, націленість змінювати, 
трансформувати або зберігати існуючий соціальний стан. 

Рушійними силами і регуляторами соціальної активності індивіда і суспільства є внутрішні і зовнішні 
чинники. Зазвичай, якщо до внутрішніх чинників соціальної активності відносять індивідуальні і 
суспільні потреби, інтереси, мотиви, то зовнішні чинники позначені конформістським характером, який 
зумовлюється впливом зовнішніх умов, тиском соціальної групи чи суспільства загалом. Однак, у 
переліку чинників активності основна увага сконцентрована на аналізі раціонально зумовлених, а не на 
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ірраціональних чинниках (волінні, прагненнях, емоціях, інстинктах, інтуїції), які часто є рушійною 
силою соціальної активності. 

У контексті дослідження соціальної активності важливу роль відіграє визначення поняття 
''особистість''. Осмислення феномену особистості в сучасній філософській традиції пройшло еволюцію в 
діапазоні від абсолютизації індивідуальності до акцентуації на соціальній значущості різних форм її 
діяльності та сфер буття. Рівночасно інтерпретація поняття ''особистість'' у сучасній філософській 
парадигмі не набула системного характеру, оскільки вказана дефініція активно використовується у 
різних наукових дисциплінах – філософії, соціальній філософії, філософській антропології, 
культурології, соціології, психології, педагогіці. У межах кожної із них склалася своя парадигма 
тлумачення істотних ознак особистості. 

Доречно зазначити, що особистісні ознаки людської сутності стали предметом філософської рефлексії 
лише у період епохи середньовіччя. Власне саме ''християнська культура середньовіччя відкрила особистісну 
основу конститутивних для людини всезагальних форм'' [2: 12]. Це зовсім не означає, що до вказаного періоду 
особистість як соціокультуний феномен не існувала, однак, саме з епохи середньовіччя можемо говорити про 
здатність особистості до самоусвідомлення. Зокрема у ''Сповіді'' Аврелія Августина внутрішня духовна особа 
постає як повноцінний суб’єкт іманентної душевної діяльності, позбавлений можливості реалізуватись у 
зовнішньому соціальному бутті. Відтак, саме християнство сприяло формуваннню духовної особи, здатної до 
усвідомленого цілеспрямованого вольового вибору між добром і злом. 

Згідно з іншим підходом, який представляє зокрема А. Пелипенко, становлення особистості припадає 
на епоху Відродження. За твердженням дослідника, суб’єкти культури в контексті ментальності 
поділяються на три типи: індивід, паліат, особистість. Індивід розглядається ним як спадкоємець 
архаїчної, стародавньої людини з її родоцентричною і міфоритуальною картиною світу. Натомість паліат 
постає як людина маніхейського типу зі сталим логоцентричним світоглядом. У свою чергу, 
особистість − це гранично самодостатній і самоактивний суб’єкт, який заклав основу цивілізаційних 
здобутків в епоху Ренесансу і Реформації в Європі [3: 38]. 

Якщо з акцентацією автора на прив’язаності індивіда до родоцентричного і міфоритуального 
світогляду можна посперечатися у контексті сумнівності наявності вказаних ознак у свідомості більшості 
індивідів сучасного суспільства, то більш глибокої уваги заслуговують виділені автором ознаки сутності 
особистості. Мається на увазі визначення в якості атрибутивних ознак особистості самодостатності і 
високого рівня соціальної активності, котрі вказують на наявність у структурі особистості вольової 
націленості на активну життєву позицію. 

Водночас важливого значення набуває і виведення сутнісних ознак особистості зі сфери 
соціокультурного простору. З цього приводу Е. Ільєнков зауважив, що ''людську особистість можна 
справді розглядати як одиничне втілення культури як всезагального'' [4: 261]. Утім, як відзначає Г. Балл, 
у вказаному визначенні точніше було б сказати ''всезагального і особливого''. На цій підставі дослідник 
пропонує визначення особистості як ''системної якості людського індивіда, яка забезпечує його здатність 
бути відносно автономним та індивідуально своєрідним суб’єктом культури'' [5: 5-6]. Вказане визначення 
значною мірою співвідноситься з низкою психологічних трактувань особистості. Зокрема, 
С. Максименко виділяє такі ознаки особистості, як цілісність, здатність до саморозвитку, 
самовизначення, свідомої предметної діяльності і саморегуляції, наявність свого унікального і 
неповторного внутрішнього світу [6: 40]. З цим визначенням корелюються напрацювання К. Платонова, 
на думку якого, особистість – людина як носій свідомості [7]. У свою чергу, Б. Ананьєв розглядає 
особистість як суб’єкта суспільної поведінки й комунікації [8: 74]. Доречно зазначити, що визначення 
особистості через суспільну комунікацію і як наслідок становлення свідомості багато в чому 
співвідносить цю категорію з поняттям ''особи''. 

Отже, важливого значення набуває розмежування понять ''особа'' і ''особистість''. Особа трактується 
нами, як людський індивід, узятий в апекті його соціальних якостей (погляди, цінності, інтереси, 
моральні переконання), іншими словами, це людина, яка пройшла процес соціалізації. Поняття ''особа'' 
має в англійській мові відповідник person, а в російській мові, зазвичай, використовують поняття ''лицо''. 
Під особистістю, на нашу думку, варто розуміти системну якість, яка забезпечує його здатність індивіда 
бути відносно автономним та індивідуально своєрідним суб’єктом культури. Саме у такому контексті 
використовуються рос. ''личность'' і англ. ''personality''.  

У контексті дослідження соціальної активності варто зауважити, що воля відіграє важливу роль у 
процесі формування системи цінностей індивіда і суспільства загалом. Діапазон соціальної активності в 
аспекті становлення ціннісних орієнтацій рухається від ''я повинен'' до ''я хочу''. Саме вольові акти є 
основою системи ціннісних орієнтацій. Водночас соціальна активність опирається не тільки на конкретні 
соціокультурні умови, а й на систему виховання, котра підтримує ретрансляцію соціокультурного 
досвіду. Тому наразі цінними видаються напрацювання у цій царині Р. Штайнера як одного з чільних 
представників Вальдорфської педагогіки.  
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Зокрема, у статті ''Виховання дитини з точки зору духовної науки'' Р. Штайнер відзначає, що лише 
цілком усвідомлюючи, як впливає на людину застосування до неї того чи іншого виховного засобу, 
педагог може ефективно діяти в кожному конкретному випадку. Наприклад, дуже важливо навчатися 
правильному використанню таких основних душевних здібностей, як мислення, (внутрішні) почуття і 
воля [9]. У людській природі мислитель виділяє три основні сили – мислення, почуття і волю – тісно 
пов’язані з фізичною організацією людини. На основі процесів мислення і почуттів виникають вольові 
акти. Водночас цілісне функціонування організму залежить від гармонійного співвідношення вказаних 
факторів [10]. За умови припинення координації між ними функції окремих частин організму 
порушуються, внаслідок чого гармонія між почуттями, мисленням і волею руйнується. Так в результаті 
ослаблення сфери воління, людини не здатна трансформувати свої думки у вольові імпульси. У 
результаті цього вона втрачає соціальну активність. Хоча людина може на високому рівні 
розмірковувати, однак не здатна втілити свої думки у дійсність. У випадку домінування сфери почуттів 
людина не в змозі координувати їх за допомогою розуму, опиняючись у стані соціальної дезінтеграції. 

Р. Штайнер вказує на віковий період оптимального розвитку сфер мислення, почуттів і воління. Це 
період між зміною зубів і початком статевої зрілості, коли педагог може впливати на дитину ззовні, 
встановлюючи зворотній зв’язок з її ефірним тілом [9]. Якщо у перші сім років життя дитини 
закладається основа здорової і сильної волі, то починаючи з віку зміни зубів, ефірне тіло, котре 
перебуває у стані розвитку, має надавати міцності й стійкості фізичному тілу.  

На думку Р. Штайнера, найсильніші імпульси ефірному тілу надають ті враження й уявлення, через 
які людина відчуває зв’язок з вічною основою світу. Маються на увазі, насамперед, релігійні 
переживання. Посередництвом того, наскільки людина відчуває себе включеною в світове ціле 
(Weltganze), визначається цілісність її вольової організації (einheitliche Willensorganisation). Якщо вона не 
відчує міцного зв’язку з божественно-духовним, її воля і характер будуть залишатися нерішучими, 
нецілісними, нездоровими [9]. 

Вихователь, за твердженням мислителя, може багато досягти за допомогою найпростіших засобів. 
Для гармонійного розвитку внутрішнього життя особливо корисною буде інформація, запозичена з 
описів життя видатних вольових людей. Важливим для становлення внутрішнього духовного життя 
дитини є заглиблення в таємниці і красу природи. З особливим піклуванням варто ставитися до 
виховання естетичного смаку і пробудження художнього почуття. Натомість музичні заняття мають 
надати ефірному тілу деякого ритму, який в подальшому допоможе відчувати присутність внутрішніх 
ритмів у всіх речах [9]. Завдяки становленню почуття прекрасного в особистості дитини розвивається і 
радість до життя, і любов до буття, і працелюбність. Моральні принципи і настанови, які у цей період 
формуються переважно на основі ретрансляції попереднього досвіду поколінь, можуть отримати 
додатковий імпульс завдяки естетичному почуттю, під впливом якого добро сприймається як дещо 
прекрасне, а зло як потворне. 

Загалом, у контексті аналізу напрацювань Гегеля і Штірнера, Штайнер виділяє дві крайнощі у тлумаченні 
співвідношення волі і мислення. З одного боку – знеособлене, заглиблене у пізнання світу мислення, для 
якого людина з її творчими силами позбавлена самоцінності, з іншого боку – одна лише особиста воля, котра 
для взаємної гармонійної діяльності надає надто мало користі [11]. В обох випадках суспільні ідеали, які 
виникають час від часу у суспільній свідомості, мало впливають на дійсність. Знеособлене мислення, 
позбавлене волі, не має можливості уповні змінювати об’єктивну дійсність. Поряд з цим, й індивідуалізована 
воля обмежена в можливості реалізації своїх інтересів у суспільстві. Натомість справжній імпульс суспільним 
перетворенням можуть дати лише суголосні дії волі окремих особистостей.  

Власне цієї думки дотримується і К. Ясперс, на думку якого, єдиною рушійною силою будь-якої 
соціальної діяльності є воля держави, що допомагає людині реалізувати свою долю. Воля держави не 
може реалізуватись у бутті окремого індивіда, а лише внаслідок зміни поколінь [12: 338]. Утім, державна 
воля може й ігнорувати суспільну дійсність на догоду позірним інтересам. Майбутнє людства повністю 
залежить від виховання окремої особистості. Водночас реалізація державної волі невіддільно пов’язана з 
функцією держави як інституту насильства. Держава як історично обумовлена субстанційна влада може 
або ''потонути в насиллі, і тоді вона, подібно природі, яка може знищити і залишити в безсильній 
байдужості, або проявляється в духовно усвідомленій волі'' [12: 340]. Власне духовне усвідомлення 
суспільної волі можливе, насамперед, на індивідуальному рівні. Саме воління творчої меншості як 
суб’єкта соціальної активності допомагає консолідувати моральні, релігійні, державні, національні 
цінності в якості об’єктивних начал індивідуальної і суспільної свідомості. 

Зазначимо, що у суспільному волінні достатньо складно виділити індивідуальну складову. Тим 
більше, що воління проявляється у протистоянні різних соціальних тенденцій. У той час, коли один 
суб’єкт соціальності перебуває на вершині діяльності, інші суб’єкти соціальної активності стараються 
нівелювати його активність. Таким чином, вольові якості як основа соціальної активності формувались в 
умовах постійної зовнішньої або внутрішньої загрози, яка вимагала навіть в ситуації крайнього 
виснаження прийняття швидких раціональних рішень. 
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Оскільки будь-яка система, зокрема соціальна, рухається в напрямку ентропії, підтримання її 
функціонування вимагає напруження сил значної кількості людей. Це напруження втілюється, насамперед, в 
практиці – діяльності людини, націленої на перетворення об’єктивної дійсності. Саме воління є основою 
здатності людини цілеспрямовано виготовляти знаряддя праці, щоб використовувати їх у майбутньому. 

Соціальна активність особистості і суспільства має різний рівень інтенсивності. Зазвичай людина 
перебуває у стані суспільної апатії. Відсутність соціальної активності, небажання приймати рішення стало 
формою існування людини в сучасному світі. Існує суттєва різниця між волінням людини, яка шукає своє 
місце у світі, і волінням індивіда, який відмовляється від боротьби. Більшість людей належить до другого 
типу воління, оскільки вони впевнені, що якраз соціальна пасивність відповідає їх інтересам. 

Виділяють дві основні підстави соціальної апатії людини. В одному випадку людина не бере активної 
участі в суспільній діяльності. Щоправда ''вона має зиск від випадкових умов власного 
існування'' [12: 341]. Хоча людина постійно зіштовхується з вольовими зусиллями і часто вважає їх 
несправедливими, вона старається не виявляти свою соціальну активність. Така людина або не має, або 
володіє послабленим почуттям соціальної відповідальності. В іншому випадку ''люди сліпо кидаються у 
політичне воління. Вони незадоволені своїм існуванням і звинувачують обставини, в яких шукають 
єдину причину, замість того, щоб шукати її в самих собі'' [12: 342]. Хоча ці люди не володіють повною 
картиною соціальної дійсності, вони цілеспрямовано діють, іноді доходячи до крайнього фанатизму. 

Справді вольова соціальна активність можлива лише, якщо особистість повністю усвідомлює 
соціальну дійсність як відкритий нескінченний простір можливого. Тим більше, що людина час від часу 
переносить свою відповідальність на божественну волю або волю держави. У сучасному світі, особливо 
у демократичних спільнотах, людина має брати відповідальність і за себе, і за розвиток суспільства 
загалом. У тоталітарних спільнотах людина підкоряє свою волю, задовольняючись доступними гаслами і 
віддаючи владу в руки абсолютної держави. 

Бездіяльнісне, позбавлене мети, існування в деяких випадках провокує деструктивну соціальну активність. 
Людина шукає драматизм у житті і переживаннях, ''і якщо на вищому рівні своїх досягнень вона не знаходить 
задоволення, то сама ж здійснює для себе драму руйнування'' [13 : 23]. Власне цим пояснюється незрозуміла 
підтримка широкими масами населення пошуку ''ворогів народу'', переслідування інакомислячих, 
насильницьких переворотів всередині країни і початку загарбницьких воєн. 

У контексті цього значний інтерес має проблема існування ''темної і сліпої волі'' до деструктивності. 
Ця проблема піднімається в роботах З. Фрейда, Е. Фромма, К. Ясперса. У філософії З. Фрейда соціальна 
активність людини виводиться з неусвідомлених ірраціональних факторів – інстинктів (лібідо та 
інстинкту самозбереження) [14 ]. У психоаналізі людина розуміється як біологічна істота, атрибутом якої 
є внутрішня потреба в агресії. Культура у такому контексті розглядається як фактор блокування 
інстинктивно обумовленої агресивності людини. Практично усі соціокультурні феномени, від моралі і до 
існування суспільства загалом, послідовники психоаналізу виводять з інстинктів. Натомість Е. Фромм 
доводить, що основою людської соціальної деструктивності є не внутрішньо іманентні людині воління, а 
зміни в соціокультурному середовищі [13: 254]. На протязі тисячоліть, змінивши умови природного 
існування в напрямку зростання густоти населення, урбанізації, технізації, а в підсумку становлення 
сучасного глобалізованого суспільства, людина стає більш агресивною. 

Водночас К. Ясперс відмічав, що навіть якщо економічні проблеми були б вирішені, залишається 
невирішеною проблема, чи є в людині дещо подібне темній і сліпій волі до війни – прагнення до іншого, 
до виходу із повсякденності, зі стабільності обставин, дещо подібне до знищення і жертовності, 
туманний ентузіазм, спрямований на створення нового світу, або далека від дійсності лицарська спрага 
боротьби [12: 345]. На основі цього мислитель робить небезпідставне припущення, що в глибинах дух є 
дещо, що час від часу прокидається, коли чуттєві враження реальної боротьби забуті. Вихід за кордони 
буденності дає людині, якщо не шанс на вихід з конституйованого соціального існування, то хоча б 
переживання на емоційному рівні можливостей кардинальної зміни свого життя.  

У сучасному суспільстві героїзм перетворюється в претензію, в дух героїчного ханжества і 
безвідповідального критиканства, в перебільшення своїх прав і послаблене усвідомлення зобов’язань і взагалі 
будь-якої відповідальності. На підставі цього людина поступово втрачає розуміння абсолютності моральних 
норм, які регулюють соціальну поведінку. Власне тому практично у всіх пострадянських суспільствах за 
наявності протестних настроїв і розуміння необхідності трансформації суспільства в напрямку формування 
громадянського суспільства виявляється так мало порядних громадян, які поважають закон. 

Доречно зауважити, що в сучасному світі діяльність героїв практично неможлива. Виявлення їх волі 
наштовхується на супротив суспільства, оскільки вона підважує стабільне функціонування системи. 
''Лише потреба душі маси захоплюватись створює героїв, коли вона спрямована на віртуозність, 
здатність ризикувати життям і політичною репрезентативністю; на мить вона вміщає індивіда у центр 
своєї уваги, однак швидко цілком забуває, коли світло рампи падає вже на когось іншого'' [13: 395]. 
Героїзм виявляється недієздатним в сучасному суспільстві. Більше того, героїзм сучасної людини 
проявляється не в тому, щоб реалізувати свої таланти або навіть геніальність. 
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У постіндустріальному суспільстві, в умовах прискорення темпу життя, перенасичення 
інформаційного простору, найважливішим завданням людини є бажання залишатись самою собою. Саме 
''напружувати волю у безсиллі перед плином речей, впливати на нього – у цьому мужність самобуття 
людини, яка здійснює діяльність в політиці'' [12: 339]. Власне в цьому проявляється воління людини 
діяти згідно з тисячолітньою традицією або всупереч їй. 

Особистість існує у світі, прориваючись через супротив матеріальних та ідеальних сутностей, лише на 
основі соціальної активності і вольової націленості на зміни у світі. Соціальна активність особистості може 
бути дієвою лише в ідентифікації її з певним соціумом. Якщо особистість виходить за межі соціокультурної 
традиції, вона позбавляється частини своєї ідентичності. У будь-якому новому соціальному середовищі 
людина почувається чужою, такою, що не має права на цілісну соціальну активність. 

У соціальній системі воління до влади характерне не для усіх людей. Лише одиниці, зокрема 
особистості, здатні тривалий час перебувати у стані напруження і націленості на участь в соціальній 
діяльності. Для них характерна можливість не брати до уваги раціонально вмотивовані умови і діяти 
цілеспрямовано у напрямку досягнення мети.  

Воля як єдність суб’єктивного і об’єктивного містить у собі ознаки чогось непостійного і водночас 
безумовного, тісно пов’язаного з соціальною активністю. Суб’єктивна і об’єктивна сторона волі складають 
єдине ціле. Якщо виходити лише зі суб’єктивної сторони волі, можна говорити лише про вольові 
переживання, залишається воля без об’єкту націленості. Висхідною точкою виявлення волі у суб’єктивному 
існуванні індивіда є ідеї. Це ідеї про повсякденну і професійну діяльність, теоретичні ідеї про первоначала 
буття, про душу, про стан душі і тіла, про систему цінностей, про мрії і фантазії. Якщо розглядати волю лише 
як об’єктивну характеристику, ми повністю втрачаємо самобутність існування особистості. 

Висновки. Соціальна активність особистості базується на вольових актах, які підтримуються 
протилежними тенденціями, оскільки у суспільстві завжди простежується протистояння між індивідами, 
індивідами і суспільства, між окремими соціальними групами. Рівень соціальної активності особистості 
залежить від того, наскільки вона охоплена внутрішньою вольовою націленістю на зміну соціальної 
дійсності або перебуває у стані внутрішньої апатії. Залежно від цього соціальна система перебуває у 
стані відносної врівноваженості або у стані різного ступеня дезінтеграції. Це залежить від того, що будь-
яке вольове зусилля незмінно наштовхується на вольові зусилля інших суб’єктів соціальної активності. 
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Ковтун Н. М. Воля как основа социальной активности личности. 

В статье проанализирован волевой характер социальной активности. Значительное внимание 
посвящено определению понятий ''воля'', ''активность'', ''особа'', ''личность''. Анализ воли как основы 

социальной активности личности происходит в контексте изучения работ Р. Штайнера по 
соотношению мышления, чувств и воли в структуре человеческой деятельности. Интенсивность 

волевой социальной активности рассматривается в контексте анализа социальной апатии. Особенное 
внимание сконцентрировано на изучении соотношения индивидуальной и общественной воли, воли 

личности и государства. В то же время социальная деструктивность изучается как специфическая 
человеческая нацеленность на господство над другим индивидом или социальной группой. 

Kovtun N. M. Will as the Basis of the Person's Social Activity. 

The article analyzes will character of the person's social activity. Much attention is paid to the definition of the 
notions "will", "activity", "person", "personality". The analysis of will as the basis of the person's social activity is 
done within the research of R. Steiner's works concerning the correlation between thinking process, feelings and 
will in the structure of the person's activity. The intensive character of the will social activity is highlighted in the 

context of the social apathy analysis. The research of the correlation between the individual and social will, will of 
a person and state is emphasized. The social destructiveness is researched as a particularly human aiming at 

domination over the other person or social group. It is stated in the article that the social activity of a person is 
valid only within the particular society. If a person leaves the bounds of the social and cultural tradition he / she is 
deprived of part of his / her identity. In the new social and cultural environment a person feels alien, the one who 

does not have the right for the integrated social activity. The person's social activity is based on the will acts which 
are kept up by the opposite tendencies as in the society there has always been confrontations between individuals, 
individuals and the society, different social groups. In the social system of willing for power it is the characteristic 

of not all people. Only single people, particularly personalities, can for a long time be tense and aimed at 
participation in the social activity. It is characteristic of them to ignore rationally motivated conditions and 

purposefully achieve their aim. The level of the person's social activity depends on how he is possessed by inner 
willing aiming for the change of the social reality or is in the state of the inner apathy. Depending on that the social 

system is in the state of the relative equilibrium or disintegration of different levels. It depends on any will effort 
definitely bumps into will efforts of the other subjects of the social activity. 
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ГУМАНІСТИЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНОГО ПРАВОСЛАВНОГО СВІТУ 

Здійснено аналіз гуманістичного аспекту сучасного православного світу. У роботі увагу акцентовано на 
гуманістичних засадах православ’я у трактуванні сутності людини, смисложиттєвих орієнтирів та 

релігійних настанов. Проаналізовано засадничі положення християнської антропології у площині 
православного вчення. Наголошено на тому, що в період так званої "антропологічної революції" 

актуального значення набувають смисли та загальнолюдські цінності, які визначають гуманістичний 
характер православного вчення. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що початок ХХІ століття знаменується 
осучасненням релігійного феномена загалом чи окремих його частин у зв’язку зі змінами гуманістичних 
парадигм розвитку людства, народу, нації, держави. Незважаючи на релігійний модернізм, який 
зумовлений викликами сучасності в оновленні теологічних засад, соціальних та моральних доктрин 
церкви, структури та культу, різні конфесії вирішують питання по-різному, так чи інакше виходячи із 
засадничих основ традиціоналізму, до яких відноситься гуманізм. 

Складні проблеми тлумачення загальнолюдських цінностей гуманізму в сучасному православному 
світі постають перед сакральним комплексом України, в якому відбувається релігійне відродження всієї 
духовної культури, безпосереднє звернення до релігійно-філософської спадщини попередніх поколінь. 

Серед найвпливовіших філософських напрямків та шкіл ХХ століття, предметом аналізу яких виступала 
проблема людини, світу та Бога, були неотомізм, російський релігійний ідеалізм, персоналізм, християнський 
еволюціонізм тощо. Особливими у такому комплексі наукових досліджень відзначаємо праці російських 
релігійних діячів-філософів (П. Флоренський, М. Бердяєв, О. Лосєв та ін.). Доцільно назвати і праці західних 
науковців, що стосуються означеної вище проблематики (К. Лютер, Ж. Сартр, А. Камю та ін.).  

Загалом світоглядно-антропологічна та гуманістична тематика виступає предметом наукового аналізу 
представників Київської філософської школи (В. Шинкарук, В. Табачковський, І. Бичко, В. Ярошовець, 
С. Кримський та ін.), які аналізують гуманістично-філософські, кордоцентричні тенденції вітчизняної 
філософської думки. 

Проблема гуманізму слугувала предметом наукового пошуку представників сучасної української 
гуманістики (В. Пазенок, С. Кримський, В. Малахов, В. Лях, Я. Любивий та ін.). Важливими для 
висвітлення характерних сутностей гуманістичного виміру християнського вчення є наукові студії 
вітчизняних релігієзнавців (М. Стадник, Є. Дулуман, А. Черній, А. Герасимчук), в яких потрактовано 
особливості християнських ціннісних орієнтацій. Православну релігію та церкву через призму 
української духовності розглядали П. Саух, А. Колодний, І. Богачевська та ін.; гносеологічну природу 
релігійного феномену, зокрема особливості релігійної свідомості досліджував Б. Лобовик. 

Що стосується гуманістичного виміру сучасного православного вчення, то ця проблема залишається мало 
дослідженою, хоча потреба у таких науково-релігійних пошуках зростає у зв’язку із поверненням до 
загальнолюдських цінностей та смислів, серцевину яких складають гуманізм, моральні цінності, релігія тощо 
на противагу здобуткам новітніх технологій, інформаційного простору, глобальних катаклізмів.  

Метою роботи є осмислення гуманістичних аспектів православного вчення на сучасному етапі. Мета 
дослідження конкретизується в наступних дослідницьких завданнях: проаналізувати гуманістичну 
сутність православного світогляду у площині сучасних досліджень; розглянути основні засади 
гуманістичної парадигми в сучасному соціокультурному просторі; визначити провідні гуманістичні 
концепти християнського світогляду для подальшого осягнення цілісної сутності людини у контексті 
сучасного православного світу.  

Наукова новизна роботи полягає в наступному. Основні концепти гуманістичної парадигми у 
сучасному трансформованому суспільстві, адаптуючись до існуючих ідеалів та цінностей, вимагають 
нового прочитання змісту гуманізму. Гуманістичне тлумачення людської сутності у православному 
дискурсі фактично залишилося незмінним, хоча трактування людини апелює до більш розширеної 
площини гуманістичних модусів і репрезентується як гуманізм-Іншого, діалогічна взаємодія особи з 
Трансцендентним, природою тощо. 

На сучасному етапі розвитку православ’я питання функціонального впливу релігії на суспільно-
історичний процес характеризується амбівалентністю: якщо в кінці ХІХ – на початку ХХ століття 
православне вчення об’єднувало, несло надію на краще життя, тим самим сприяло розвитку людини, то 
релігія ХХІ століття носить діаметрально протилежний характер, оскільки, передусім, виступає ареною 
релігійних конфліктів та непорозумінь, аніж об’єднуючим фактором у процесі консолідації людської 
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спільноти. Ця тенденція є закономірною у зв’язку з появою на мапі світу нової незалежної Української 
держави. 

Богослови різної конфесійної належності по-різному осмислюють феномен людини. У світлі 
християнського світоспоглядання православна догматика у тлумаченні сутності людини не змінилася: 
людина створена за образом і подобою Бога. При цьому образ Божий в людині у результаті гріхопадіння 
не знищується, а лише пошкоджується. Досягти подоби Божої людина прагне протягом усього життя. 
Вічне завдання людини полягає у пізнанні Бога, оскільки достеменно проблему людини неможливо 
осмислити, не з’ясувавши проблеми Бога.  

Гуманістичний характер православ’я порівняно з іншими християнськими течіями апелює до 
традиційності та наступності. Як вважає архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір (В. Бубнюк), 
православ’я – інше, православ’я – це молитва, це подвиг, це заглиблення в себе. І воно ніколи не стане 
масовим, так би мовити, чи попсовим [1]. Таким чином, православне вчення не можна міряти мірками 
інших течій християнства – протестантизму чи греко-католицизму. Натомість воно має більше точок 
дотику із загальнолюдськими цінностями та смислами, насамперед, з гуманістичним вченням.  

У православній антропології важливе місце займає вчення про невидиму присутність софійної 
гармонії всередині духовного світу всіх людей. Кожна людина, за проектом Бога, створена для якоїсь 
кінцевої мети, яка відома лише Богу. Таким чином, кожна людина являє собою цінність у сукупності усіх 
індивідуальних особистостей. При цьому розвиток особистості визначається духовним проектом 
наближення до Абсолюту, оскільки Бог – Єдине Джерело всіх цінностей. Він створив людину і через неї 
перевіряє результати Своєї діяльності. 

У християнстві будь-яких часів людина завжди посідала ціннісне місце, але ніколи не була у центрі 
світу. Основоположний у богослов’ї і релігійній філософії принцип теоцентризму не втратив своєї 
актуальності на сучасному етапі. Натомість людина як служитель Бога, найдосконаліше Боже творіння є 
самоцінністю перед Богом. Джерелами або духовними витоками залишаються Святе письмо, моральні 
принципи, які допомагають людині визначитися у процесі соціалізації. Суттєві ознаки Божої сутності 
(всюдиприсутність, всезнання, всемогутність, святість тощо) людина повинна проектувати на власне 
життя, щоб наслідувати Бога, уподібнюватися Йому. 

Модернізм гуманістичної парадигми у сучасному православному дискурсі полягає у різноманітності 
смисложиттєвих принципів людини в процесі пізнання Бога та самовдосконалення. У процесі 
самоствердження православне віровчення не покликане догодити людині, а спрямоване на пошук істини 
та передачу її людству. Прагматична орієнтованість культових дій людини – це питання особистісних 
стосунків людини та Бога, оскільки окрім православної догматики, визнання церковних канонів, людина 
завжди вибирає те, що підходить виключно їй. Загалом християнське вчення спрямоване не на Боже 
удосконалення (оскільки Господь – досконала сутність), а на всестороннє удосконалення людини: у 
пізнанні Бога людина удосконалює себе. 

Постмодерний світ поставив людину перед вибором – дотримуватись принципів Божественного 
світопорядку чи самостійно вдосконалюватися, оновлюючи суспільне буття. В даному ракурсі 
православні богослови зорієнтовують людину на гармонійне співіснування з Богом, а модернізаційні 
виклики суспільства закликають розглядати крізь призму Божих заповідей. З точки зору християнства, 
людина завжди знаходить певні "важелі" духовного самовизначення, зокрема гуманістичні морально-
етичні засади, молитву, філософію у релігії і т. д, які є для неї цінними. Таким чином, кожна людина має 
свою дорогу до Бога, і кожна по-різному долає щаблі духовного сходження. 

Одна із специфічних рис православного вчення полягає у тому, що метою людського життя виступає 
життя загробне, здобуття Царства Божого, а не земне існування. Гуманістичний вимір сучасного 
православного світу реалізується у площині гармонійних відносин людини з Богом як умови успішного 
переходу до більш досконалого світу. Смисложиттєва мета людини залишається незмінною: вона на 
землю прийшла для тимчасового життя, оскільки покликана через віру, творчість та свободу для життя 
вічного. Вічність як атрибут Божественного буття така, яку ми заслужимо на землі. Більшість людей 
вірять, що є потойбічний світ, тільки кожен по-різному. Науковець Л. Рябова визначає потойбічний світ 
як внутрішній простір людини, в якому символи та образи хоча і не приводять до особистого релігійного 
бачення і пізнання світу, але сприяють вирішенню внутрішньої кризи, набуттю душевної рівноваги і 
подальшому розвитку особистості. З вищесказаного можна зробити висновок, що зміцненню 
богобоязливості слугує уява про потойбічне життя та пекло як складових частин есхатології. 
Гуманістичний характер православного вчення і полягає в тому, щоб виховувати у своїх вірних боязнь 
перед Всевишнім не тому, що він покарає, а тому, що він нас любить. 

Представники православної церкви в Україні стверджують, що сучасна людина постійно перебуває у 
стані незадоволення духовних потреб, невизначеності перед глобальними проблемами сучасності. 
Християнська глобалістика, оцінюючи глобальні проблеми як наслідок діяльності людей внаслідок 
гріховної природи, знаходить шлях вирішення – переродження світу людини на основі вчення Ісуса 
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Христа. При цьому богослови пропонують керуватися, на думку А. Колодного [2: 77], такими морально-
етичними категоріями, як всезагальний гуманізм, загальнолюдська солідарність та ін. 

Різні концепції гуманізму об’єднуються в один теоретичний феномен осмислення сутності людини та її 
визнання найвищою цінністю на світі. Вважаємо за доцільне констатувати той факт, що вивчення 
дисциплінарної матриці гуманістичної парадигми як об’єкта релігійно-філософських досліджень 
визначається доцільністю, оскільки лише людина як найвища цінність всесвіту та найдосконаліше творіння 
Боже здатна усвідомити наявність вищої сили, у свою чергу, гуманізм також детермінує людину як 
найвищу цінність. У даному випадку ідеї людинолюбства пов’язані з теоцентризмом, що становить основу 
християнського гуманізму, в основі якого, на переконання Т. Біленко, знаходяться християнські моральні 
цінності, передусім, любов, милосердя, вважаючи, що людина створена за образом та подобою Бога, не 
може бути скривджена, бо тим самим здійснюється замах на Божу сутність [2: 82]. 

Становлення та розвиток нового соціокультурного середовища потребує переосмислення попередніх 
соціокультурних установок, традиційних фундаментальних філософських вчень, до яких належить 
гуманізм. Новітня інтерпретація гуманістичних доктрин зазнає змін, пов’язаних із переходом від 
"традиційного" індивіда до "випадкового" [3: 10]. В руслі цього тенденція оновлення гуманістичних 
концептів у сучасному православному дискурсі України набуває актуальності з огляду на оновлення 
самого змісту поняття гуманізму.  

Кінець ХХ – початок ХХІ століття належить до так званих кризових, переломних періодів в історії 
соціокультурного простору, оскільки дедалі більшого поширення набуває "антропологічна криза", яка, 
насамперед, пов’язана, із активним впровадження новітніх науково-технічних засобів, інформатизацією 
усіх ланок життєвого простору людини, дегуманізацією суспільних пріоритетів тощо.  

На переконання Н. Ковтун, запобігти наростанню світоглядної кризи можна лише через моральне 
вдосконалення людини, подолання споживацького ставлення до природи, звільнення від культу техногенних 
інновацій, поширення основних категорій гуманізму як засадничих цінностей співжиття індивідів у ХХІ 
столітті [4: 31]. Дану думку розвиває та доповнює П. Саух у книзі "ХХ століття. Підсумки", наголошуючи на 
тому, що "досягнення науки та техніки, бурхливий розвиток виробництва, освіченість зробили людину 
самовпевненою і рішучою. У цій ситуації ідея Бога стала зайвою. Та й сама релігія стає іншою [5: 69]. Відтак, 
можемо стверджувати, що у процесі гонитви за новітніми досягненнями людство забуло про спільні 
загальнолюдські цінності та ідеали, які містяться у православних джерелах істини та повинні стати 
домінантними у процесі смисложиттєвих пошуків кожної особи. 

Гуманістичний вимір сучасного православного світу реалізується через побудову нової гуманістичної 
парадигми на основі обґрунтування принципово нових якостей людини: раціональність, критичність та 
скептицизм. Окрім того, набуває актуальності впевненість у необмежених можливостях і 
самовдосконаленні людини, її креативності, підкреслюється заперечення старих традицій та цінностей, 
які втратили значеннєвість у контексті сучасної світової глобалізації. Незмінними на протязі багатьох 
віків залишаються основні складові гуманістичної парадигми: любов до людини, життя; діалогічні 
відносини з Іншим; активна життєва позиція, прагнення до удосконалення тощо. 

Православна церква порівняно з іншими християнськими церквами залишається більш статичною 
щодо вирішення окресленої проблематики, дотримуючись засадничих положень християнської 
антропології, за якою людина як найдосконаліше творіння Боже виступає носієм ідей гріхопадіння, 
покаяння та спасіння. Вчення православної церкви слугує лише приблизним орієнтиром духовного 
розвитку кожного вірянина, оскільки не покликане вирішувати питання за людину, а лише допомагає 
скорегувати внутрішні людські потреби. 

Новий час прикметний особливою зацікавленістю в інтеграції українського суспільства. Формування 
національної спільноти відбувається на основі таких компонентів, як мова, культура, історична пам’ять тощо. 
Остання, як стверджує М. Козловець [6: 14], формує гуманітарну ауру нації, в якій живе народ і в якому 
кожен з нас повниться добром чи злом. Історична пам’ять виступає джерелом життєвих сил людини, яке 
міститься у духовному спадку Святих отців та відомих церковних діячів. Гуманістична парадигма в 
сучасному православному дискурсі реалізується через прилучення до духовного досвіду минулих поколінь з 
метою формування єдності, консолідації української нації. Підтвердженням цього слугують слова 
Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета (від 28 липня 2012 р.), які зафіксовані на офіційному сайті 
УПЦ КП: "Ми хочемо на прикладі історії показати, що треба йти тією дорогою, якою йшли наші святі предки 
– великий князь Володимир, і рівноапостольна княгиня Ольга, і Ярослав Мудрий, і мученики перші Борис і 
Гліб, і святителі наші Михаїл і Іларіон, Петро Могила і Іов Борецький, наші преподобні Антоній і Феодосій і 
всі преподобні, які подвизалися на цьому святому місці. Ми хочемо нагадати про приклад їхнього життя, а 
нагадуючи, ми хочемо, щоб ми теж жили і поступали так, як і вони" [7]. Таким чином, гуманістичний вияв 
сучасного православного вчення так чи інакше тяжіє до традиційних форм духовного життя та 
сподвижництва церковних діячів православної церкви, концептуальні засади гуманістичних поглядів та 
діяльності яких слугують прикладом для наслідування.  
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Аналізуючи проблеми гуманізму у сучасному світі, науковець-філософ М. Черенков [8: 49] констатує 
необхідність "методологічної метапозиції", яка виступить об’єднуючим чинником досвіду античного і 
християнського підходів до проблеми людини в історії, "сумою" філософської і теологічної 
антропологій, узгодження традицій релігійного і секулярного гуманізму. Причому інтегративною ідеєю 
нової системи гуманістичних орієнтирів науковець пропонує концепт Іншого, під яким розуміють 
Трансцендентальне, людину, природу тощо. Проблема розвитку гуманістичних концептів включає 
питання про правильність обраного людством шляху розвитку у процесі взаємодії людини та природи. 
Як стверджує науковець В. Катеринич [9: 23], екологія природи та душі неможлива без подолання 
егоцентричного абсолютизму антропоцентричного проекту гуманізму. Гуманістична парадигма в 
натуралістичних (взаємодія людини і природи) концепціях із позицій православної церкви трактує 
діяльність людини, яка повинна піклуватися світом, природою, тваринами і т. д. не як господарську, а як 
виконавчу, оскільки людині доручено піклуватися "чужим" майном. Православна церква вчить, що не 
може бути виключно споживацького відношення до природи, оскільки людина виступає 
"співпрацівником" Бога і є лише частиною складної реальності. Збалансованість взаємовпливів людини 
та природи визначається принципом коеволюції. 

Гуманістична парадигма у сучасному православному дискурсі трактується через призму екзистенції 
людини як осереддя суперечностей між тілом і духом, оскільки питання суспільно-історичного розвитку 
людини і соціалізації особи відповідно до нових умов буття є стрижневими при вирішенні проблеми 
відтворення релігії. Основними концептами сучасної гуманістичної парадигми виступають, на 
переконання В. Катеринич [9: 24], особистісність, свобода (не як свобода-від, а як свобода-для), 
відповідальність (відповідальна свобода самовизначення є базою сучасного гуманізму), духовність. 
Остання, зокрема, на сучасному етапі припускає варіативність, оскільки людяність як складова частина 
духовності трактується по-різному. Однак шлях духовності – це шлях до життя та спасіння через покору 
Богу, покаяння та прийняття догматів віри. Українське православ’я пов’язує людську духовність із 
релігійним віровченням, яке по-своєму обґрунтовує людяність та вищі життєві цінності – любов, 
милосердя, співчуття та ін. Сучасний богослов, архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір 
(В. Бубнюк) стверджує, що заповідь любові – це найскладніша заповідь, хоча вона здається 
найпростішою. Але це – сенс всього життя християнина: навчитися здобути цю любов як дар Божий 
через молитву, покаяння, сльози, боротьбу з собою, скорботи, терпіння. Коли через все людина 
проходить з вірою в Бога, вона здобуває любов [1]. 

Гуманістичні концепти українського православ’я містять у собі есхатологічний, релігійний пафос: 
спираючись на досвід минулих поколінь та враховуючи "статичну" догматику, розвиваються у 
майбутньому завдяки творчому процесові взаємодії із Трансцендентним. 

З огляду на вищесказане приходимо до наступних висновків: гуманістична сутність православного 
вчення апелює до загальнолюдських цінностей та смислів, серед яких провідне місце належить 
гуманістичним концептам; основні засади гуманістичної парадигми православного світогляду 
включають положення християнської антропології, гуманістично-антропологічні тенденції, оновлене 
розуміння людської сутності у процесі синтезу традиційних впливів і модернізму; не втрачають 
актуальності та набувають нових розширених видозмін гуманістичні модуси: взаємодія з 
Трансцендентним, іншою людиною, природою тощо.  

Дана робота не може окреслити усіх аспектів гуманістичного вияву сучасного православного світу. 
Подальші дослідження, на наш погляд, необхідно проводити у руслі компаративного аналізу 
гуманістичних концептів у площині інших християнських течій. 
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Мороз Е. В. Гуманистическое измерение современного православного мира. 

Проведен анализ гуманистического аспекта современного православного мира. В работе внимание 
акцентируется на гуманистических принципах православия в русле трактования сущности человека, его 

смысложизненных ориентиров и религиозных установок. Проанализированы основные положения 
христианской антропологии в православном учении. Отмечено, что в период так называемой 

"антропологической революции" актуальное значение приобретают смыслы и общечеловеческие 
ценности, которые определяют гуманистический характер православного учения. 

Moroz O. V. The Humanistic Dimension of the Modern Orthodox World. 

The article analyzes questions of the humanistic aspect of the modern Orthodox world. In the work the attention is 
accented on the humanistic principles of Orthodoxy in the line of interpreting the essence of a person and his / her life 

guiding and religious guidelines. The humanistic nature of Orthodoxy in the comparison with the other Christian 
denominations had more in common with the universal human values and meanings. Difficult problems of the 

interpretation of universal human values in the modern Orthodox world are highlighted in the sacred complex of 
Ukraine. The humanistic interpretation of the human essence in the Orthodox discourse remained virtually 

unchanged, although the interpretation of a man is appealed to more extended plane of humanistic modes and is 
represented as the humanism-Other, dialogical interaction with the transcendent person, nature. It is underlined that 

during the so-called "anthropological revolution" the important meaning and universal values of the Orthodox 
doctrine are actualized. The humanistic dimension of the modern Orthodox world is realized through the creation of 
the new humanistic paradigm on the basis of the justification of the man's innovative qualities: rationality, criticism 
and skepticism. Moreover, the attention is paid to the self-cultivation and unlimited possibilities of a person, his / her 
creativity. Old traditions and values have lost the previous value in the context of the modern world of globalization. 
The main components of the humanistic paradigm that are not changed over the centuries: the love for a human, life; 

dialogic relations with other; active lifestyle; desire for improvement are determined. The pragmatic religious 
orientation of the human action is a matter of the personal relationship between a man and God. In general the 

Christian doctrine is not aimed at God's perfection, but at the man's improvement – through the process of knowing 
God a person perfected himself / herself. 
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PODTAWY PRAWNE STOSUNKÓW PAŃSTWO – KOŚCIOŁ KATOLICKI  
W POLSCE W LATACH 1945-1956 

Celem artykułu jest przedstawienie – w ogólnym zarysie – podstaw prawnych, na których opierały się 
stosunki pomiędzy państwem a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945-1956. Relacje pomiędzy silnym 
organizacyjnie i posiadającym olbrzymie poparcie społeczne Kościołem, a rządzącą po wojnie partią 
komunistyczną, miały decydujący wpływ na dzieje najnowsze Polski. 

Główną bazę źródłową tekstu stanowią akty prawne opublikowane w latach 1945-1956 w „Dziennikach 
Ustaw", a nadto opracowania naukowe oraz oryginalne dokumenty pochodzące z zasobów Archiwum 
Państwowego w Rzeszowie i Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. 

Na przełomie 1944 i 1945 r. Polska stopniowo wyłamywała się z niemieckiej, kilkuletniej okupacji. Niestety, 
jednocześnie zaczynała się dominacja innego mocarstwa, Związku Sowieckiego. W lutym 1945 r. odbyło się 
kolejne już spotkanie „wielkiej trójki", tym razem w Jałcie na Krymie, a latem ostatnia, najdłuższa, choć w 
zmienionym kształcie personalnym, konferencja trzech mocarstw w Poczdamie1. W ich następstwie doszło do 
wymuszonych zmian granic Rzeczpospolitej, ale również wycofania przez zachodnich sojuszników uznania dla 
Rządu RP na uchodźstwie oraz akceptacji dla przekazania władzy na ziemiach polskich w ręce komunistów. 21 
czerwca 1945 r. Stalin powołał dla Polski marionetkowy Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej. Tego samego 
dnia moskiewski sąd ogłosił wyrok w procesie „szesnastu" przywódców Polski Podziemnej2. Wkrótce, po 
objęciu i umocnieniu swojej władzy komuniści rozpoczęli bezpardonową pacyfikację wszelkich niezależnych 
struktur, w tym brutalną walkę z mającym ogromny autorytet w polskim społeczeństwie Kościołem katolickim3. 

Po ustaniu okupacji niemieckiej, a w warunkach coraz bardziej zauważalnego braku suwerenności, kościół 
rzymskokatolicki stawał się ostatnim „szańcem niepodległości"4. Najsilniejsza struktura podziemia 
niepodległościowego lat 1945-1947, to jest Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość"5, stwierdzała wprost, że 
„kościół katolicki staje się bezapelacyjnie jedynym dziś źródłem pocieszenia i wiary dla społeczeństwa 
polskiego. Świątynie są wypełnione po brzegi. Każda niedziela jest jedną wielką manifestacją uczuć religijnych 
Polaków. Wygłaszane [przez księży] kazania coraz śmielej rozprawiają się  
z atakami [...] czerwonych na kościół. […] Wierni chętnie komentują spadłe z ambon zdania. Władze policyjne 
[…] nie reagują, wychodząc z założenia, że lepiej jest aresztować dziesięciu cywili, niż jednego księdza"6. 

Posłużmy się jeszcze innym dowodem na ówczesną siłę oddziaływania Kościoła w Polsce. Otóż w 
następujący sposób jesienią 1945 r. kierownictwo Zrzeszenia WiN oceniało postawę Kościoła: „Poziom 
moralno-społeczny duchowieństwa, tak wyższego, jak i niższego, mimo wrogiego nastawienia PPR [do religii], 
jest budujący. Kler stoi na stanowisku niedopuszczania [do] wpływów komunistycznych w społeczeństwo 
katolickie"7. Wiosną 1946 r. działacze konspiracji niepodległościowej zauważali, że duchowieństwo stoi 
konsekwentnie „na wysokości zadania i posiada niewątpliwy wpływ na społeczeństwo. Stosunek swój do 
aktualnych zagadnień stawia rzeczowo i zawsze z punktu widzenia narodowego. Do partii opozycyjnych odnosi 
się życzliwie"8. Za niekwestionowanego lidera idei niepodległej Rzeczpospolitej uznawano ówczesnego 
prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda. Po swoim powrocie latem 1945 do Polski prymas Hlond otrzymał 

                                                
1 Por. B. Wierzbiański, Teheran, Jałta, Poczdam. Reportaż w przeszłość, Nowy Jork 1985; A. Paczkowski, Pół wieku 

dziejów Polski 1939-1989, Warszawa 1996. 
2 W. Roszkowski, Najnowsza historia Polski 1945-1980, Warszawa 2003. 
3 Więcej niż 90% mieszkańców Polski po roku 1945 utożsamiało się z wyznaniem rzymskokatolickim. A. Dudek, R. 

Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945-1989), Kraków 2003, s. 9. 
4 G. Ostasz, Okręg Rzeszowski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”. Model konspiracji, struktura, dzieje, Rzeszów 

2006, s. 249. 
5 Zrzeszenie WiN uważało się przez swoje własne kierownictwo za „ruch katolicki”. 
6 Archiwum Państwowe w Rzeszowie [dalej: APR], zespół SWWR, sygn. Sr 375/48, t. 2, k. 342. 
7 APR, zespół SWWR, sygn. Sr 948/48, k. 61. 
8 APR, zespół SWWR, sygn. Sr 1099/50, IV ZG WiN, t. 9, cz. 1, k. 93. 
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od papieża Piusa XII specjalne pełnomocnictwo, które uprawniało do decydowania w sprawach organizacyjnych 
i personalnych zarezerwowanych dotąd dla Stolicy Apostolskiej9. 

Siłę oddziaływania Kościoła można było bardzo wyraźnie dostrzec choćby w kontekście referendum 
„ludowego" z 30 czerwca 1946 r. Potwierdza ją, na przykład, ujawniony strach komunistów przed porażką po 
komunikacie z Konferencji Plenarnej Episkopatu z 22-24 maja 1946 r., kiedy to ogłoszono désintéressement 
Kościoła wobec głosowania „ludowego", ale też jednoznacznie opowiedziano się za utrzymaniem dwuizbowego 
parlamentu, a więc za odpowiedzią „nie" na pierwsze pytanie10. 

Tymczasem swoje działania wymierzone w Kościół nasilali komuniści. Dekretem z 25 września 1945 r. 
wydano prawo o aktach stanu cywilnego. Na mocy tego dekretu duchowni przestali pełnić funkcję urzędników 
stanu cywilnego. W ślad za tym nastąpiła laicyzacja prawa rodzinnego11. Dekretem z 22 stycznia 1946 r. 
wprowadzono nowe prawo rodzinne pozbawione jakichkolwiek elementów wyznaniowych12. Następnym 
etapem była – wzorowana na prawie sowieckim – ustawa z 27 czerwca 1950 r., to jest Kodeks rodzinny, który 
wszedł w życie 1 października 1950 r.13 

Szczególną rolę w procesie kształtowania się ustroju komunistycznego w Polsce odgrywała cenzura. Dekret 
o powołaniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk został ogłoszony w „Dzienniku Ustaw", a 
dopiero potem przegłosowany przez Krajową Radę Narodową w dniu 23 września 1946 r. Tymczasem Urząd 
istniał, bez żadnej podstawy prawnej, już od lata 1945 r.; najpierw jako część Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego, a potem Urzędu Rady Ministrów. W maju 1946 r. cenzura po raz pierwszy uniemożliwiła 
publikację komunikatu z Konferencji Plenarnej Episkopatu. Za jedną z bardzo charakterystycznych form 
działalności antykościelnej cenzury mogą posłużyć wytyczne Wojewódzkiego Urzędu Informacji i Propagandy z 
Rzeszowa. Otóż adresowane do różnych organizacji oraz instytucji, w tym do Zarządu ZHP, dyrekcji szkół 
średnich, nakazywały „zwrócić uwagę, by przy intonowaniu pieśni Boże coś Polskę [zawsze] był użyty tekst 
zdania końcowego "Ojczyznę wolną pobłogosław Panie", a nie, jak [...] za czasów okupacji [niemieckiej] 
"Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie""14. 

Dekret z 5 lipca 1946 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk uzależniał 
prowadzenie działalności prasowej i wydawniczej przez związki wyznaniowe od zezwolenia tej instytucji, 
którego uprawnienia w tym zakresie nie podlegały żadnym ograniczeniom. W następstwie tego wszystkie 
wydawnictwa kościelne, periodyczne i nieperiodyczne, zostały poddane kontroli prewencyjnej. Należy 
podkreślić, że na podstawie tych przepisów władze komunistyczne w Polsce w latach 50-tych zlikwidowały 
większość czasopism i wydawnictw katolickich, a także przejęły drukarnie prowadzone przez instytucje 
Kościoła katolickiego. Natomiast te które ocalały, zostały poddane permanentnej kontroli i limitacji15. 

W czerwcu 1945 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do życia – z siedzibą w Krakowie – Krajową 
Centralę „Caritas", której statutowym zdaniem miało być organizowanie i kierowanie akcją charytatywną w 
Polsce w duchu miłości chrześcijańskiej. Jesienią 1948 r. komuniści wdrożyli w życie pierwszą część swojego 
planu działania, którego głównym celem było ograniczenie wpływu Kościoła na wychowanie dzieci i młodzieży. 
Na mocy ustawy z 28 października 1948 r. „O zakładach służby zdrowia" państwo przejęło na własność 
wszystkie zakłady służby zdrowia: szpitale, sanatoria, żłobki i domy małych dzieci, prowadzone przez instytucje 
kościelne16. Już na przełomie lat 1947 i 1948 zostały przyspieszone prace w zakresie upaństwowienia i 
likwidacji społecznych, w tym również zakonnych, domów dziecka. W 1950 r. władze administracyjne tego 
samego dnia w całej Polsce przejęły na własność państwową wszystkich ośrodków katolickiej organizacji 
„Caritas". W jej miejsce utworzono instytucję państwową pod tą samą nazwą, której prowadzenie władze zleciły 
dywersyjnej organizacji tzw. duchownych i świeckich intelektualistów katolickich17. 

3 lipca 1947 r. została uchwalona ustawa „o rocie przysięgi Wojska Polskiego"18. Trzy lata później z 
przysięgi wojskowej zostały – drogą ustawową – wykreślone słowa: „Tak mi dopomóż Bóg"19. 

                                                
9 A. Dudek, R. Gryz, op. cit., s. 10. Por. J. Żaryn, Stolica Apostolska wobec Polski i Polaków w latach 1944-1958 w 

świetle materiałów ambasady RP przy Watykanie (wybór dokumentów), Warszawa 1998. 
10 Por. Listy pasterskie Episkopatu Polski 1945-1974, Paryż 1975; W. Kozub-Ciembroniewicz, J. Majchrowski, 

Najnowsza historia polityczna Polski. Wybór źródeł, cz. IV, 1945-1948, Kraków 1993; B. Fijałkowska, Partia wobec religii i 
Kościoła w PRL, t. 1, 1944-1955, Olsztyn 1999; R. Gryz, Państwo a Kościół w Polsce 1945-1956 na przykładzie 
województwa kieleckiego, Kraków 1999. 

11 DZ.U.R.P nr 48 poz. 273. W 1947 r. Sejm Ustawodawczy wprowadził poprawkę zezwalającą duchownemu na 
udzielenie ślubu kościelnego dopiero po przedstawieniu potwierdzenia o zawarciu ślubu cywilnego. 

12 Dz. U R.P nr 6 poz. 52. 
13 Dz. U.R.P nr 34 poz. 308. 
14 APR, zespół WSR Rzeszów, sygn. Sr 641/47, t. 4, k. 216a. Por. J. Żaryn, Kościół a władza w Polsce (1945-1950), 

Warszawa 1997. 
15 Dz. U.R.P. nr 34 poz. 210. 
16 Dz. U. R.P. nr 55 poz. 434. 
17 Por. A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945-1970, Warszawa 1995. 
18 Dz. U.R.P. nr 52 poz. 267. 
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Rok 1948 rozpoczął kolejny etap walki komunistów przeciw jedynej pozostałej (po sfałszowanych wyborach 
do sejmu ustawodawczego w 1947 r.) w Polsce niezależnej strukturze społecznej, to jest przeciw Kościołowi 
katolickiemu. Zgodnie ze sprawdzoną techniką, partyjne kierownictwo – przy pomocy aparatu bezpieczeństwa – 
starało się rozbić organizację wewnętrzną Kościoła. W obłudnej i cynicznej propagandzie przedstawiano księży, 
jako tych którzy podporządkowali interesy Polski Watykanowi, będąc na „usługach imperializmu 
amerykańskiego"20. 

13 lipca 1949 r. papież Pius XII zagroził ekskomuniką katolikom będącym jednocześnie członkami partii 
komunistycznej. W odpowiedzi na to 5 sierpnia został ogłoszony w Polsce dekret „o ochronie wolności sumienia 
i wyznania"21, Władze komunistyczne zagroziły karą do 5 lat więzienia za odmowę obrzędu lub czynności 
religijnych z powodu działalności lub poglądów politycznych, społecznych lub naukowych. W tym akcie 
prawnym – będącym kolejnym etapem walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim – wprowadzono 
karalność nie tylko za dokonanie i usiłowanie, ale nawet za przygotowanie do „nadużycia wolności sumienia i 
wyznania w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej". Ponadto wprowadzono karę za 
„wyzyskiwanie łatwowierności ludzkiej przez szerzenie fałszywych wiadomości lub wprowadzanie w błąd 
innych osób przez oszukańcze lub podstępne czynności". Chodziło tu o zapobieganie przy użyciu sankcji 
karnych zjawiskom cudownym związanym z gromadzeniem się ludzi wierzących. Jedno z takich zjawisk – o 
szerokim oddźwięku społecznym – miało miejsce w katedrze lubelskiej22. 

Na mocy dekretu z 5 sierpnia 1949 r. „O zmianach niektórych przepisów prawa o stowarzyszeniach"23, 
„zakony i kongregacje duchowne" oraz wszystkie stowarzyszenia, w tym organizacje zakładane przez władze 
kościelne, mające na celu wykonywanie kultu religijnego (bractwa kościelne, sodalicje mariańskie itp.), zostały 
poddane prawu o stowarzyszeniach z 5 sierpnia 1932 r. a tym samym pozbawione osobowości prawnej. 
Warunkiem uzyskania tej osobowości było poddanie się wymogowi rejestracji w trybie administracyjnym, na 
zasadach określonych rozporządzeniem ministra administracji publicznej z 6 sierpnia 1949 r. Natomiast 
warunkiem rejestracji było zgłoszenie statutu, liczby członków zarządu oraz wykazu nieruchomości. 

W celu ograniczenia liczby procesji ulicznych z okazji święta Bożego Ciała, 18 sierpnia 1949 r. wydano 
dekret, nakładający na ich organizatorów obowiązek „uzgodnienia z właściwą władzą administracji ogólnej" 
szczegółowego jej „porządku"24. 

Kościół katolicki w Polsce posiadał zasób nieruchomości, zwanych dobrami martwej ręki, które w okresie 
międzywojennym – zgodnie z artykułem XXIV, punkt 5-9 Konkordatu – miały być poddane parcelacji. Jednak 
do września 1939 r. nie została ona zrealizowana. W pierwszym dekrecie PKWN z 6 września 1944 r. „O 
przeprowadzeniu reformy rolnej" uregulowanie sytuacji prawnej nieruchomości ziemskich należących do 
Kościoła rzymskokatolickiego lub innych gmin wyznaniowych pozostawiono przyszłemu Sejmowi 
Ustawodawczemu25. Na mocy dekretu z 6 września 1946 r. (art. 1, 4, 5) „O ustroju rolnym i osadnictwie na 
obszarze ziem odzyskanych i byłego Wolnego Miasta Gdańska"26 dobra kościelne przeszły na własność państwa 
i zostały włączone w skład Państwowego Funduszu Ziemi. W konsekwencji tego w posiadaniu Kościoła 
pozostała tylko niewielka liczba nieruchomości rolnych, które znajdowały się w granicach administracyjnych 
miast. Na ziemiach Polski centralnej pozbawienie Kościoła nieruchomości nastąpiło w drodze dwóch kolejnych 
aktów normatywnych: Ustawy z 20 marca 1950 r. „O przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczenia 
proboszczom posiadania gospodarstw rolnych (pozostawiono im tylko jako źródło ich utrzymania gospodarstwa 
rolne, spełniające funkcje zabezpieczenia materialnego) i utworzeniu Funduszu Kościelnego"27 oraz dekret z 24 
kwietnia 1952 r. „O zniesieniu fundacji"28 na mocy którego majątek fundacji przeszedł na własność państwa. 
Postanowienia wspomnianej ustawy zostały rozszerzone w „Porozumieniu między przedstawicielami Episkopatu 
i Rządu" podpisanym 14 kwietnia 1950 r. W aneksie do tego „Porozumienia" rząd postanowił, iż realizując 
ustawę z 20 marca 1950 r., pozostawi ordynariuszom i seminarium duchownym ogrody i gospodarstwa rolne do 
50 ha wraz z inwentarzem, a zgromadzeniom zakonnym – gospodarstwa domowe do 5 ha. 

W „Porozumieniu" biskupi uznali potrzebę nauczania wiernych i poszanowania „prawa i władzy 
państwowej". W sprawach wiary, moralności i jurysdykcji kościelnej rząd uznał władzę papieską, natomiast w 

                                                                                                                                                   
19 Dz. U.R.P. nr 36 poz. 328. Co ciekawe rotę swojej przysięgo prezydenckiej właśnie takimi słowami zakończył 

Bolesław Bierut. 
20 Por. J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004. 
21 Dz. U.R.P. nr 45, poz. 334. 
22 Walka sądów z cudami. Refleksje prawne na temat stosunków państwo-Kościół w Polsce po II wojnie światowej, [w:] 

Prawo wyznaniowe. Przeszłość i teraźniejszość. Materiały XI Konferencji historyków państwa i prawa, Kowary, 6-8 września 
2007 r., pod red. J. Koredczuka, Wrocław 2008, s. 177-187. 

23 Dz. U.R.P. nr 45 , poz. 335. 
24 Dz. U. R.P. nr 49, poz. 369. 
25 Dz. U.R.P. nr 4 poz. 17. 
26 Dz. U. R.P. nr 49 poz. 79. 
27 Dz. U.R.P. nr 9, poz. 87. 
28 Dz. U.R.P. nr 25, poz. 172. 
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innych sprawach Kościół zobowiązał się kierować „polską racją stanu". Zawierając porozumienie – będące 
obustronnym kompromisem – ks. prymas Stefan Wyszyński wykazał się dużą odwagą i roztropnością. 
Tymczasem w kilka dni po jego zawarciu, na mocy ustawy został utworzony Urząd do Spraw Wyznań29. 

W ramach sekularyzacji życia publicznego dokonano ograniczenia liczby dni świątecznych jako dni wolnych 
od pracy. Na podstawie ustawy z 18 stycznia 1951 r. „O dniach wolnych od pracy" zostały zniesione dni 
świąteczne: Matki Boskiej Gromnicznej (2 lutego), Święto MB Królowej Polski (3 maja), drugi dzień Zesłania 
Ducha Świętego i Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia)30. 

19 września 1951 r. zostało wydane Zarządzenie nr 26 Generalnego Prokuratora RP w sprawie zawodowego i 
ideologicznego kształcenia kadr. Kilka dni wcześniej ukazała się instrukcja ministra oświaty o przejęciu przez 
podporządkowane mu wydziały oświaty trzech istniejących Pałaców Młodzieży (w Katowicach, Szczecinie i Domu 
Kultury Dzieci w Kole w Warszawie), prowadzonych przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci oraz 81 domów 
harcerza kierowanych przez Związek Młodzieży Polskiej. Zlikwidowano Towarzystwo Burs i Stypendiów, 
Towarzystwo Gniazd Sierocych oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy, włączając prowadzone przez niego 
ogniska wychowawcze do ogólnej struktury państwowych domów dziecka. Następstwem stalinizacji procesu 
wychowania stała się sukcesywna likwidacja szkół i przedszkoli prowadzonych przez stowarzyszenia katolickie. 

Po wyniesieniu na konsystorzu 12 stycznia 1953 r. prymasa Stefana Wyszyńskiego do godności 
kardynalskiej nastąpił nowy atak komunistów przeciw Kościołowi31. Prymas nie mógł nawet osobiście odebrać 
kapelusza kardynalskiego, gdyż władze polskie odmówiły wydania mu paszportu. 9 lutego 1953 r. Rada Państwa 
wydała „Dekret o obsadzaniu duchownych stanowisk kościelnych", który miał umożliwić władzy świeckiej 
bezpośrednią ingerencję w politykę personalną Kościoła. Już wcześniej, bo w lipcu 1952 r., władze państwowe 
nakazały zlikwidowanie niższych seminariów duchownych i nowicjatów zakonnych. Jednocześnie nasiliła się 
akcja usuwania lekcji religii ze szkół. W tym miejscu należy przypomnieć że, wkrótce po zerwaniu Konkordatu, 
na mocy okólnika nr 50 ministra oświaty z 13 września 1945 r. nauczanie religii miało pozostać w szkołach 
publicznych jako przedmiot obowiązkowy dla uczniów należących do wyznań uznanych przez państwo, z 
wyjątkiem tych uczniów, których „rodzice zadeklarują, iż nie życzą sobie, by ich dzieci pobierały naukę 
religii"32. W odpowiedzi Episkopat przyjął 8 maja 1953 r. memoriał z kategorycznym „nie" wobec takiej polityki 
władz. „Non possumus" dla podporządkowania się Kościoła władzom świeckim i usuwania religii ze szkół. 
Tymczasem kulminacyjnym punktem antykościelnej strategii komunistów stało się aresztowanie księdza 
prymasa 26 września 1953 r.33  

Kościół stał się celem specjalnego terroru ze strony władz. Już do połowy 1947 r. w więzieniach osadzono 60 
duchownych. W 1953 r. na trzydziestu kilku biskupów 9 znajdowało się w więzieniach lub miejscach 
odosobnienia. W sumie do więzień trafiło w tym czasie ok. 900 księży. W latach 1945-1953 z rąk bezpieki 
zabitych zostało 37 księży diecezjalnych oraz 57 osób z duchowieństwa zakonnego34. 

W listopadzie 1952 r. – a więc kilka miesięcy po uchwaleniu przez sejm Konstytucji PRL gwarantującej 
obywatelom wolność wyznania35 – została uchwalona przez sejm ustawa o amnestii36. Tymczasem prymas 
Wyszyński wciąż był przetrzymywany w kolejnych miejscach odosobnienia. 

9 lutego 1953 r. Rada Państwa wydała Dekret o obsadzaniu stanowisk kościelnych. W świetle jego 
postanowień organem „właściwym" do wyrażenia zgody na objęcie stanowiska ordynariusza diecezji i sufragana 
było Prezydium Rządu. W przypadku pozostałych księży, warunkiem sprawowania ich duszpasterskich funkcji 
było wydanie na to zgody przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej37. 

Odpowiedzią polskich komunistów na śmierć Józefa Stalina – jednego z największych i 
najniebezpieczniejszych tyranów w dziejach ludzkości – było wydanie 7 marca 1953 r. dekretu o 

                                                
29 Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w zakresie 
gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz. U. R.P. nr 19, poz. 156. Por. P. Raina, Kardynał Wyszyński, t. 2, 

Losy więzienne, Warszawa 1993. 
30 Dz. U.R.P. nr 4 poz. 28. 
31 Szykując się do ostatecznej rozgrywki z Kościołem zreorganizowano nawet Ministerstwo Bezpieczeństwa 

Publicznego. Sprawy kościelne powierzono odtąd nowo utworzonemu Departamentowi XI. 
32 A. Potocki, Sekularyzacja systemu oświaty w Polsce po II Wojnie Światowej a katechetyczna praca Kościoła, [w:] 

Katecheta i katecheza w polskiej szkole, por red. K. Misiaszka, A. Potockiego, Warszawa 1995, s.53-68. 
33 Por. A. Micewski, Kardynał Wyszyński. Prymas i mąż stanu, Paryż 1982; E.K. Czaczkowska, Kardynał Wyszyński, 

Świat Książki, Warszawa 2009; A. Dudek, R. Gryz, op. cit., s. 81-85. 
34 Por. Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 1945–1989. Pomordowani – więzieni – wygnani, 

pod red. J. Myszora, t. 1, Warszawa 2002, t. 2, Warszawa 2003, t. 3, Warszawa 2006. 
35 Dz. U.R.P. nr 33, poz. 232. 
36 Dz. U.R.P. nr 46, poz. 309. 
37 Dz. U.R.P. nr 10, poz. 32. 
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przemianowaniu Katowic na Stalinogród38. Wielu księży za odmowę uruchomienia dzwonów kościelnych w 
czasie pogrzebu Stalina spotkały szykany i represje39. 

Specjalny, w swojej wymowie również antykościelny, wymiar otrzymały kolejne kroki prawne 
komunistycznej władzy. Dla przykładu, pismo okólne Prokuratury Generalnej PRL z 30 czerwca 1955 r. 
zalecało prokuratorom zajmowanie na wniosek organów bezpieczeństwa publicznego korespondencji o wrogiej 
treści przesyłanej na adresy punktów korespondencyjnych „imperialistycznych rozgłośni radiowych i wrogich 
ośrodków". Kilka miesięcy później, na mocy dekretu, godło państwa – orzeł biały – został pozbawiony korony40. 

27 kwietnia 1956 r. została uchwalona przez brzemienna w skutkach sejm ustawa o warunkach 
dopuszczalności przerywania ciąży41. Zgodnie z jej artykułem pierwszym, zabiegu aborcyjnego mógł dokonać 
lekarz na podstawie „wskazania lekarskiego" oraz z uwagi na „trudne warunki życiowe kobiety ciężarnej". 
Ponadto przepisy ustawy pozwalały na przeprowadzenie aborcji kiedy zachodziło „uzasadnione podejrzenie, że 
ciąża powstała w wyniku przestępstwa". Minister zdrowia w drodze rozporządzenia miał określić kwalifikacje 
zawodowe lekarzy dające uprawnienia do dokonywania zabiegów aborcyjnych oraz tryb wydawania orzeczeń 
lekarskich o dopuszczalności dokonania takiego zabiegu. Ustawa, która została uchwalona „w celu ochrony 
zdrowia kobiety" przed „ujemnymi skutkami zabiegów przerwania ciąży w nieodpowiednich warunkach lub 
przez osoby nie będące lekarzami" przyniosła śmierć milionów istot ludzkich. W pewnym stopniu negatywny 
wydźwięk ustawy aborcyjnej miała tonować inny przepis. Otóż w tym samym dniu, to jest 27 kwietnia 1956 r., 
sejm przyjął ustawę o zwalczaniu alkoholizmu42, zabraniającą sprzedaży, podawania i spożywania napojów 
alkoholowych min. w lokalach zakładów i placówek oświatowo-wychowawczych. 

Tworzone przez komunistów prawo stanowiło wyjątkowo dotkliwe i, niestety, bardzo skuteczne narzędzie do 
walki z Kościołem katolickim, a także z całym podziemiem niepodległościowym. Było ono jednakże – co należy 
mocno podkreślić – sprzeczne z obowiązującymi normami prawa międzynarodowego. Dodajmy też, że w sposób 
paradoksalny terror wymierzony przez komunistów w religię katolicką powodował, że „u ogółu [społeczeństwa] 
wzmaga się [...] religijność, kościoły są [...] przepełnione podczas nabożeństw"43. Zatem na zasadzie jakby 
wzmocnionego echa powracały pozytywne doświadczenia z okresu zaborów i żmudnego wybijania się Polski na 
niepodległość.  

                                                
38 Dz. U.R.P. nr 13, poz. 51. 
39 APR; fragmenty notatki sporządzonej w KW PZPR. Por. J. Żaryn, Kościół w Polsce w latach przełomu (1953-1958). 

Relacje ambasadora RP przy Stolicy Apostolskiej, Warszawa 2000. 
40 Dz. U.R.P. nr 47, poz. 314. 
41 Dz. U.R.P. nr 12, poz. 60. 
42 Dz. U.R.P. nr 12 poz. 62. 
43 APR, zespół 108, sygn. 144, k. 118. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЯК 
ЛІНГВОМЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА 

У статті розглянуто проблему організації навчально-дослідницької діяльності учнів підліткового віку в 
контексті україномовної освіти. На основі наукового осмислення порушеної проблеми обґрунтовано 
важливість зв’язку методів навчання і методів мовознавчої науки у формуванні дослідницьких умінь 

учнів. Шляхом аналізу науково-методичної літератури й синтезу теоретичних ідей виділено методи, які 
доцільно використовувати в учнівських лінгвістичних дослідженнях різного спрямування, окреслено 

інноваційні підходи до методики навчально-дослідницької діяльності в основній школі. 

Актуальність і постановка проблеми. Збільшення ролі науки в сучасному суспільстві, зростання 
інтересу до конкурсів вітчизняної МАН (тобто Малої академії наук), посилення вимог до якості 
учнівських наукових розвідок зумовило актуальність проблеми організації навчально-дослідницької 
діяльності школярів. Зокрема, проблему наукових досліджень у школі, на думку сучасних учених 
(О. Микитюк, В. Соловйов), не можна вважати розв’язаною, вона потребує подальшого розроблення, 
різних підходів і навіть поглядів [1: 55]. У межах україномовної освіти проблема організації навчально-
дослідницької діяльності школярів тісно пов’язана, по-перше, з науковим завданням розкрити 
методологію дослідницької діяльності юних мовознавців, по-друге, з практичним завданням сформувати 
в учнів засобами української мови креативний і науковий стиль мислення, необхідний у подальшому для 
здійснення самонавчання впродовж життя, створення нових професійних моделей та реалізації їх у 
майбутній фаховій діяльності, для успішної участі в державних і міжнародних програмах, конкурсах, 
наукових проектах.  

Ступінь наукової розробки проблеми. Аналіз наукової літератури, присвяченої розв’язанню 
порушеної проблеми, свідчить, що в працях вітчизняних мовознавців (Ф. Бацевича, А. Зеленька, 
В. Кононенка, М. Кочергана, М. Крупи, М. Плющ, Л. Мацько, О. Селіванової та ін.) описано методи 
наукового дослідження мови, які можуть стати джерелом розв'язання проблеми когнітивних методів 
навчально-дослідницької діяльності. Окремі лінгвометодичні підходи в організації навчально-
дослідницької діяльності учнів розкрито в працях дидактиків-філологів, зокрема П. Білоусенко розглянув 
методичні аспекти підготовки учнівської наукової роботи з проблем українського мовознавства [2], 
С. Омельчук визначив певні особливості застосування дослідницького методу в навчанні української 
мови [3], С. Абрамова висвітлила методичні питання навчально-дослідницької роботи учнів з російської 
мови [4]. Увага сучасних дидактиків-філологів (О. Горошкіна, С. Караман, К. Климова, М. Пентилюк, 
О. Потапенко та ін.) до окремих аспектів організації дослідницької діяльності учнів у процесі навчання 
мови є закономірною. Однак залишається чимало нерозв’язаних питань щодо методичного 
інструментарію, який може бути реалізований у межах сучасної україномовної освіти з метою організації 
навчально-дослідницької діяльності учнів підліткового віку. Актуальним є студіювання методів 
навчально-наукового пізнання мовної картини світу, формування дослідницьких умінь з урахуванням 
пізнавальних стилів учня, доцільності когнітивностильового підходу до вибору методів квазінаукового 
дослідження мовознавчого характеру тощо. 

Мета статті – розкрити специфіку організації навчально-дослідницької діяльності учнів підліткового 
віку в контексті україномовної освіти. З огляду на важливість методів навчально-наукового пізнання 
мови в одержанні учнями знань мовознавчого характеру, завдання цієї роботи: розглянути традиційні та 
інноваційні підходи до методики дослідницької діяльності учнів, окреслити методи навчального 
дослідження української мови шляхом співвіднесення усталеного наукового досвіду з новим. 

Виклад матеріалу. У досягненні мети статті ми виходимо з визначення дослідницької діяльності учнів як 
діяльності, безпосередньо пов’язаної із розв’язанням творчого, дослідницького завдання, що не має наперед 
відомого результату та передбачає етапи, характерні для наукового дослідження [5: 236]. Дослідницький 
підхід до навчання в контексті шкільної мовної освіти орієнтує на те, щоб навчально-дослідницьку діяльність 
організовувати за трьома напрямами: 1) розвиток наукового стилю мислення учнів шляхом самостійного 
виконання на уроці міні-досліджень (мовних завдань дослідницького характеру) або проведення уроку-
конференції, уроку-дослідження; 2) участь учнів у шкільних лінгвістичних семінарах, конференціях; 
3) підготовка конкурсної наукової роботи з проблем мовознавства і її захист (безпосередня участь учнів у 
дослідницькій роботі шкільного наукового товариства й МАН).  

Важливим завданням в організації навчально-дослідницької діяльності школярів є пошук ефективних 
методів і технологій навчання. У процесі розв’язання цього завдання для формування дослідницьких 
умінь необхідно враховувати, що методи навчання мають більшою чи меншою мірою відображати 
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методи мовознавчої науки. В організації навчально-дослідницької діяльності учнів актуальним є принцип 
науковості змісту і методів навчання, з огляду на який, за О. Корсаковою, зміст навчання має 
відповідати сучасному стану науки, визначати оволодіння методами наукового пізнання, що передбачає 
застосування в організації діяльності учнів методів проблемного навчання, дослідницьких методів 
[6: 713-714]. У системі методів навчання наукові методи є різновидом когнітивних методів навчання. 
Мета всіх методів когнітивного навчання, як зазначають психологи, полягає в розвитку інтелекту, а 
точніше всієї сукупності розумових здібностей і стратегій, які роблять можливим процес навчання й 
адаптації до нових ситуацій. Під час застосування цих методів великого значення надається 
метапізнанню (процедурам самоконтролю, саморегулювання та ін. у когнітивній діяльності) й процесам 
соціального опосередкування, зокрема з боку вчителя [7: 17-31]. Зазвичай кожен із когнітивних методів 
навчання є цілісною системою розумових дій, які дають змогу розвивати мислення на теоретичному 
рівні. У системі способів навчання, які спрямовуються на збагачення індивідуального розумового 
досвіду учнів, можуть використовуватися діалогічні, дослідницькі, проектні, рефлексивні методи.  

За Л. Скуратівським, Л. Піскорською, на уроках мови серед методів пізнання як загальних методів 
учіння доцільно використовувати такі: спостереження, експеримент, моделювання, сходження мислення 
від абстрактного до конкретного, аналогію, гіпотезу [8: 15]. У процесі засвоєння мовної теорії 
формування логічного мислення проводиться на специфічному мовному матеріалі. В умовах організації 
дослідницької діяльності учнів підліткового віку логічні методи дають змогу оволодіти культурою 
навчального дослідження, мисленнєвої діяльності. Важливими складниками в системі відповідних методів 
є такі загальні методи, як аналіз і синтез. З позицій логіко-лінгвістичного підходу специфічні види 
пошукової пізнавальної діяльності – це логічні способи мислення, виконувані на основі навчально-
предметного матеріалу, що виявляють себе як специфічні дії пізнання мови. Наприклад: порівняння мовних 
фактів для з’ясування їх спільних і відмінних ознак; доведення думок мовного характеру; обґрунтування 
лінгвістичних тверджень; класифікація мовних явищ, узагальнення мовного характеру та ін. У процесі 
організації навчально-дослідницької діяльності учнів підліткового віку ці способи мають логіко-
специфічний характер і відіграють роль методів навчання, що формують емоційно-інтелектуальну 
чутливість до слова, розвивають когнітивні процеси та поступово збагачують лінгвістичний світогляд 
школярів. Функціональне значення наведених способів пізнання мови полягає в тому, що вони дають змогу 
на матеріалі мовної теорії формувати узагальнені види освітньої діяльності як основу для навчально-
дослідницьких дій із новим однотипним мовним матеріалом. Логічні й специфічні методи як компоненти 
навчально-дослідницької діяльності взаємопроникають, інтегруються, а отже, набувають нової якості. З 
функціонального погляду вони вчать школярів зіставляти одержану інформацію із власним когнітивним 
досвідом, дають змогу віднайти й усвідомити специфічні особливості мовних фактів, що розвиває 
лінгвістичне мислення, забезпечує адекватне сприймання й розуміння мовної картини українців. 

У процесі оволодіння мовними способами мислення особливу роль відіграє система пізнавально-
дослідницьких мовних завдань. Той чи інший спосіб мисленнєвої діяльності, що лежить в основі 
пізнавально-дослідницького мовного завдання, визначає метод виконання відповідного завдання – 
аналітичний, порівняльний, доведення та ін. Пізнавально-дослідницькі завдання з мови в багатьох 
випадках можуть бути виконані такими логічними методами: аналогія, гіпотеза, порівняння, 
узагальнення та ін.; ці завдання передбачають методи спостереження над мовними явищами, 
диференціації та інтеграції матеріалу, перегрупування його, аналізу взаємозамінюваних граматичних 
форм, конструкцій, постановки запитань і відповідей на них, конструювання речень, словосполучень, 
окремих слів для ілюстрування дослідженого поняття. Пізнавально-дослідницькі завдання та методи їх 
виконання формують різні розумові дії з мовним матеріалом. Теоретичні методи навчально-наукового 
пізнання мови (метод гіпотези, метод моделювання, порівняльний метод, метод аналізу мовних понять 
та ін.) виробляють когнітивні вміння самостійно оволодівати знаннями, способами дій: уміння 
аналізувати мовні факти й на цій основі робити висновки; уміння працювати з інформаційними 
джерелами – навчальною, науково-популярною літературою, словниками, довідниками, посібниками; 
уміння висувати тези, припущення й доводити їх тощо. Відповідні методи передбачають пошукові 
когнітивно-інтелектуальні дії. Практичні методи (мовний розбір, створення учнівської презентації 
мовного характеру, метод вправ (мовних), метод проектів (мовних) та ін.) передбачають закріплення й 
застосування мовних знань на практиці – їх специфіка визначається тим, що домінує не пізнавальна, а 
практична виконавська тактика навчальної діяльності. Використання цих методів дасть змогу залучати 
учнів до самостійного пошуку співвідношення між розумовими операціями та ефективним їх 
застосуванням у конкретних умовах практичної навчально-дослідницької праці.  

Отже, опанування навчальних тактик дослідницької діяльності має відбуватися в поєднанні з 
активним формуванням системи мисленнєвих і практичних дій. Відповідно виникає потреба добирати 
комплекс методів навчання з урахуванням структури психічних процесів школярів, їхніх персональних 
когнітивних стилів та особистісного когнітивного досвіду. Когнітивностильовий принцип добору 
методів орієнтує на варіативне застосування методів навчально-дослідницької діяльності з урахуванням 
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індивідуальних пізнавальних характеристик школярів. Завдяки реалізації цього принципу в умовах 
україномовної освіти під час організації навчально-дослідницької діяльності учнів підліткового віку 
розширюється мовно-когнітивний світогляд, інформаційний запас, збагачуються рівні ментального 
досвіду, зокрема когнітивний (способи кодування інформації, когнітивні схеми, поняттєві структури), 
метакогнітивний (інтелектуальний контроль, метакогнітивна обізнаність, відкрита пізнавальна позиція), 
інтенціональний (особистісні переконання, чуттєво-емоційні переживання) .  

Індивідуальний стиль навчально-дослідницької діяльності залежить від змісту, цілей навчально-
пошукової роботи і становить сукупність способів засвоєння й застосування нових знань, навичок, умінь. 
Такий стиль пов’язаний з когнітивним стилем. За сучасною інтерпретацією, когнітивний стиль – це 
"система притаманних індивідові способів пізнання, характерних для нього стратегій сприймання, 
запам’ятовування, мислення, розв’язування задач. Когнітивний стиль не впливає безпосередньо на 
успішність діяльності, він визначає її манеру, спосіб, шлях до мети" [5: 401]. Отже, вибір методів 
досягнення мети навчально-дослідницької діяльності значною мірою визначається персональним 
когнітивним стилем учня.  

Зіставлення усталеного й нового наукового досвіду з питань організації навчально-дослідницької 
праці учнів дає змогу стверджувати, що активізувати самостійну навчально-пошукову діяльність 
школярів з мови можна шляхом використання методів комп'ютерного навчання (метод комп'ютерного 
моделювання, метод розроблення "учнівського портфоліо" в електронному варіанті, метод роботи з 
комп'ютером у гіперсередовищі, Інтернет-діалог, Інтернет-змагання та ін.). Доцільність активного 
застосування під час навчально-дослідницької діяльності мовної особистості школяра дидактичних 
методів роботи з комп'ютером пояснюємо актуальним завданням широкого впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій в освітню систему, що є виявом інноваційних підходів до організації 
освітнього процесу. Серед таких методів виділяється робота з комп'ютером у гіперсередовищі 
(гіпермедіа). Характерними ознаками цього методу, як слушно констатує К. Климова, є те, що навчальна 
інформація міститься в тексті, поєднаному з графіками, діаграмами, малюнками, музикою, 
мультиплікацією [9: 291]. Окреслений комплексний метод, який може інтегрувати в собі інші методи 
(пошуковий, аналітичний, інтерпретаційний, метод розмітки гіпертексту, класифікації, моделювання), 
під час реалізації дослідницького підходу до навчання забезпечує низку цілей: стимулювання й 
підтримання мотивації навчально-пошукової діяльності; вироблення навичок цілісно сприймати, 
розуміти, інтерпретувати, аналізувати й критично оцінювати інформацію, яка має нелінійну структуру; 
розвиток здатності вільно орієнтуватися в інформаційному просторі (цілеспрямовано шукати 
інформацію в гіперсередовищі) й самостійно продукувати тексти (створювати індивідуальні, групові 
інформаційні проекти, або гіпермедіа-проекти, у вигляді веб-сайту); виховання естетичних смаків, 
аудіовізуальної культури школярів.  

Мовна підготовка старших підлітків має будуватися так, щоб учні в процесі спеціально організованої 
самостійної навчально-дослідницької діяльності оволодівали методами наукового пізнання шляхом 
виконання досліджень, що, у свою чергу, сприятиме зацікавленості, створенню внутрішньої мотивації і до 
предмета вивчення, і до способів навчально-пізнавальної діяльності, формуватиме науковий стиль 
мислення. Роль дослідницьких методів в основній школі особливо підвищується в 9 класі, коли учень може 
стати членом МАН. Як зазначає С. Абрамова, різниця між використанням лінгвістичних методів у науці і в 
учнівському дослідженні зумовлюється цілями дослідження: у науці метод спрямований на приріст 
наукового знання, у навчальному дослідженні – на одержання учнями дослідницького досвіду [4: 20]. 
Учнівські дослідження за змістом і формою виконання можуть бути різними: самостійне вивчення 
мовознавчої літератури, збирання діалектів, проведення соціолінгвістичного анкетування, підготовка 
доповіді й виголошення її в учнівській аудиторії, написання конкурсної наукової роботи та ін. У межах 
такої діяльності її суб’єкти мають усвідомити важливість методів науки для забезпечення наукового 
характеру навчально-дослідницької роботи. Розв’язання проблеми способів навчального дослідження 
потребує осмислення мети пошуково-дослідницької діяльності. Саме мета дослідження зазвичай визначає 
логіку застосування методів його виконання. Така мета охоплює передбачуваний кінцевий результат 
навчально-дослідницької діяльності. Аналіз праць мовознавців і дидактиків-філологів дає змогу виділити 
методи, які доцільно використовувати в учнівських лінгвістичних дослідженнях, а саме: 

– соціолінгвістичні методи дослідження: спостереження за соціальною поведінкою людей, 
анкетування, інтерв'ювання, аналіз документальних джерел, експериментальний метод; 

– методи діалектологічного дослідження: метод спостереження й запису говіркових текстів, 
метод складання лінгвістичних карт;  

– методи психолінгвістичних досліджень: контент-аналіз (вияв і оцінювання специфічних 
характеристик текстів та інших носіїв інформації, у яких виділяються психологічні 
характеристики комунікатора, аудиторії, жанри повідомлень та ін.), метод вільних асоціацій, 
спостереження, метод експерименту (лінгвістичного, психолінгвістичного, формувального);  
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– методи комунікативної лінгвістики: дискурс-аналіз (наприклад, аналіз мовних аспектів 
комунікації: побутового діалогу, газетних повідомлень, записів інтерв'ю, протоколів зборів), 
контент-аналіз (установлення елементарної одиниці, наприклад словесного символу, та опис 
об’єктивних характеристик її функціонування в межах великої кількості дискурсів), 
трансакційний аналіз (аналіз поведінки учасників спілкування з огляду на мовні та невербальні 
засоби, з урахуванням психологічних ігор, "сценаріїв" міжособистісних стосунків); 

– методи лінгвокультурологічного дослідження: контент-аналіз; фреймовий аналіз; інтерв'ю; 
корпусний аналіз, що дає змогу відібрати приклади конкретних мовних явищ (форм слів, 
граматичних конструкцій) за допомогою корпусу текстів певною мовою в електронному вигляді; 

– методи лінгвістичного дослідження художнього тексту (лінгвоаналізу): загальні для стилістики 
– семантико-стилістичний, порівняльний, стилістико-статистичний, метод стилістичного 
експерименту; специфічні для лінгвоаналізу – метод комплексного аналізу художнього тексту, 
метод лінгвістичного аналізу за мовними рівнями, метод дослідження лексико-семантичних 
полів, контекстний, інтертекстуальний метод аналізу мовних одиниць тощо. 

Шкільна практика свідчить, що вчителі-словесники часто орієнтують охочих до науки школярів на 
системно-структурні дослідження мови. Методи системно-структурної лінгвістики містять специфічні 
наукові методи, характерні для дослідження одиниць певного мовного рівня – фонетичного (аудитивний 
аналіз мовного матеріалу, інтонографування), лексичного (метод компонентного аналізу семантичної 
структури слова, метод семантичних диференціалів), морфологічного (частиномовна диференціація слів, 
морфологічний аналіз), синтаксичного (метод графічного представлення синтаксичних структур, 
структурно-семантичний метод) та ін., і загальнолінгвістичні методи, зокрема описовий метод, метод 
дистрибутивного аналізу, трансформаційного аналізу, статистичний метод, контрастивний метод тощо. 
У процесі дослідницької діяльності учнів важливо поєднувати різні методи, наприклад, як стверджує 
О. Бондар, для дослідження лексичного складу мови використання лише компонентного аналізу не дає 
змоги встановити ієрархію сем і зробити їх ранжування, "найефективнішою є комбінована методика, за 
якої компонентний аналіз застосовують у поєднанні з дистрибутивним, трансформаційним і 
статистичним аналізом" [10: 291].  

Дидактична ефективність методів мовознавчої науки, структура кожного з них певною мірою залежить 
від стану розроблення теорії, яка, по суті, є умовою обґрунтування того чи іншого методу. Наприклад, 
лінгвокогнітивні методи (концептуальний аналіз, когнітивно-ономасіологічний аналіз та ін.) 
співвідносяться з теорією когнітивної лінгвістики. Опора на сучасні мовознавчі теорії у процесі 
застосування дослідницького підходу до навчання учнів підліткового віку дає змогу реалізувати принцип 
методологічного плюралізму як рівноправності різних методів у квазінауковому пізнанні мови, що 
уможливлює варіативність методик з урахуванням потреб, інтересів, нахилів, досвіду учнів. Завдання 
вчителя-словесника в організації самостійної навчально-дослідницької роботи учнів з української мови – 
розкрити специфіку відповідних методів навчання, забезпечити внутрішню мотивацію пошукової роботи та 
належні умови самостійного виконання спеціальних дослідницьких завдань. Якість підготовки учнів до 
навчально-дослідницької праці значною мірою залежить від рівня культурно-дослідницької роботи школи. 

Висновки. Системний підхід до застосування видів і методів навчально-дослідницької діяльності в 
контексті україномовної освіти учнів-підлітків, що передбачає взаємозв’язок конкретно-абстрактного 
пізнання мовної картини українців, мовно-мовленнєву практику учня, діалогічну взаємодію суб’єктів 
освітнього процесу, дає змогу формувати науковий стиль мислення школярів, збагачувати мовно-мовленнєві 
знання, розвивати вміння здобувати інформацію, інтерпретувати, аналізувати, переробляти, моделювати, 
створювати, оцінювати мовленнєві продукти під час виконання навчально-дослідницьких завдань; 
опановувати різноманітні методи діяльності та комплекс соціально значущих цінностей. За таких умов учень 
стає активним суб’єктом навчально-дослідницької діяльності, оволодіває процедурами самоорганізації, 
самопізнання, самовдосконалення, навичками самоконтролю й самооцінки, набуває когнітивно-креативного 
досвіду – у результаті зміст і процес навчально-дослідницької праці набувають для учнів особистісного 
смислу. Перспективними є подальші дослідження особливостей когнітивно-креативного розвитку школяра в 
процесі дослідження ним української мови, психолого-педагогічних умов упровадження інноваційних 
технологій під час організації навчально-дослідницької діяльності школярів, питань застосування 
дослідницьких методів у процесі виконання учнівських лінгвістичних студій, підготовки вчителів у 
педагогічних ВНЗ до організації проведення наукових досліджень юними мовознавцями. 
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Матеріал надійшов до редакції 18.04. 2013 р. 

Кучерук О. А. Организация учебно-исследовательской деятельности учеников как 
лингвометодическая проблема. 

В статье рассмотрена проблема организации учебно-исследовательской деятельности учащихся 
подросткового возраста в контексте украиноязычного образования. На базе научного осмысления 
поставленной проблемы обоснована важность связи методов обучения и методов лингвистической 

науки в формировании исследовательских умений учеников. Путем анализа научно-методической 
литературы и синтеза теоретических идей выделены методы, которые целесообразно использовать в 
ученических лингвистических исследованиях разной направленности, намечены инновационные подходы 

к методике учебно-исследовательской деятельности в основной школе. 
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Kucheruk O. A. The Organization of Pupils' Teaching and Research Activity as the Linguo-Methodical 
Problem. 

The article deals with the problem of pupils' teaching and research activity in their juvenile age in the context of 
the Ukrainian language education. The importance of communication teaching methods and techniques in 
shaping the students' research skills in the linguistic science based on the scientific understanding of the 
problem is proved. The attention is directed on the importance of the principle of the science content and 

teaching methods in the organization of students' teaching and research activity and that the choice of methods 
to achieve the goal of teaching and research activity is largely determined by the student's personal cognitive 

style. By analyzing the scientific and technical literature and the synthesis of theoretical ideas, methods that are 
selected should be used in the students' linguistic research titles, including sociolinguistic, dialectological, 

psycholinguistic, linguistic cultural et al. The innovative approaches to teaching methods and research activities 
in the elementary school are outlined, the cognitive stylistic accents the necessity to respect the principle of the 

variable application of methods of teaching and research activities based on the individual cognitive 
characteristics of students that will help expand their linguistic and cognitive outlook, enriching cognitive, 

metacognitive, intentional levels of mental experience. The role of computer-based training methods to enhance 
students' self-teaching of the language is outlined. It is highlighted that the  systematic approach to application 
types and methods of teaching and research activities in the context of the Ukrainian students and teenagers' 
education, which provides the relationship-specific abstract knowledge of the Ukrainian language picture , 
allows to create the scientific way of students' thinking, enrich the language and speech knowledge, develop 

skills to acquire the information, interpret, analyze, process, prototype, build, evaluate speech products during 
training and research tasks; learn various methods and complex socially significant values. 
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МЕТОДОЛОГІЧНА ОСНОВА РЕТРОПЕДАГОГІКИ ЯК ЗАСОБУ НЕЛІНІЙНОГО  
РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

У статті визначено основні підходи до ретропедагогіки як засобу для повернення до упущених 
можливостей розвитку особистості. Вони базуються на основі поєднання лінійного та нелінійного 
розвитку особистості. Розглянуто використання біфуркації як можливого ''стрибка'' розвитку, що 

характеризує процес інтеграції попередніх систем, які трансформуються в нову цілісність. Зафіксовано 
феномен руйнування класичної лінійно-детерміністичної педагогічної парадигми і заміна її нелінійної 

педагогікою. Розглянуто питання про врахування всіх часових вимірів (минулого, теперішнього і 
майбутнього) в розвитку особистості. Оцінено голографічний ефект часу та його використання в 

технології упущених можливостей ровитку особистості. Обґрунтовано новий підхід до започаткування 
педагогічної системи, яка б надавала можливість створювати для учнів повторний старт розвитку. 

Постановка проблеми. Вчителі та учні живуть у час руйнування класичної лінійно-детерміністської 
парадигми, згідно з якою всі явища причинно обумовлюються принципами лінійного детермінізму, коли 
певній причині передує певний наслідок. Перспективною є позиція тих російських та українських 
учених, які вважають, що в науці треба відмовитись від загального детермінізму, який панував у науці 
ХХ століття (А. Я. Гуревич, Ю. М. Лотман, Є. Н. Князева, О. В. Вознюк та ін.). Вони вважають, що 
обговорення питання, яке криється в потенціях і варіантах розвитку особистості, неминуче і логічно 
виникає при відмові від ідеї загального детермінізму, яка ще недавно панувала в нашій науці. Процес 
усвідомлення цього вириває людину із стану актуальної даності і вона доповнює своє сьогодення 
потенційно-можливим (у майбутньому, в уявному і мислимому), коли актуальне і потенційне мисляться і 
відтворюються в одній буттєвій площині. Важливим поняттям синергетики є категорія "критичних 
точок", чи "точок біфуркацій", які виявляють стан неврівноваженості, нестійкості, флуктуації, що 
зумовлює можливість переходу системи в іншу якість, до нового рівня розвитку. Саме у точках 
біфуркації перед системою відкривається розмаїття варіантів шляхів розвитку, який вона обирає та 
продовжує поступовий розвиток до наступної точки біфуркації. Біфуркації являють собою альтернативні 
варіанти процесуальних можливостей та мають імовірнісний характер; виникають сприятливі умови для 
вивчення та моделювання різних ситуацій, вибудовування разом із вихованцями творчих шляхів 
розвитку, пошуку пояснення механізмів виникнення нового. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розглядаючи особистість як цілісність, треба брати до 
уваги, що лінійний детермінізм при такому підході не діє, а набуває чинності принцип цілісної циклічної 
причетності, коли минуле, теперішнє і майбутнє тісно взаємопов'язані (Р. Шелдрейк, Е. Шредінгер, 
С. П. Курдюмов, І. З. Цехмістро, Є. Н. Князева, П. К. Анохін, Н. А. Козирєв, В. В. Насонов, А. Л. Вейник 
та ін.). Механістичний, лінійний детермінізм тут не діє, набуває чинності принцип цілісної циклічної 
причинності. Західноєвропейські дослідники теоретично доводили, що не можна час диференціювати на 
минуле, теперішнє і майбутнє, оскільки ці три компоненти проникають один в одного (непричинний 
зв'язок Паулі – Юнга, Г. Шміт, Е. Г. Уоркер та ін.). 

Мета статті полягає у розкритті нового підходу, що поєднує лінійний та нелінійний розвиток 
особистості у часі в проблемі створення можливості біфуркаційного стрибка у розвитку обдарованості.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні вчені констатують, що неможливо описувати моделі 
актуалізації обдарованості без уявлення про їх нелінійність, тому, мабуть, найбільш виправданим є такий 
методологічний підхід, який дозволив би однаково врахувати усі часові виміри життя людини 
(В. М. Доній, Г. Маркузе, Е. Шредінгер, Н. Н. Брагіна, Т. А. Доброхотова). 

Розглянемо взаємозалежність розвитку та часу в історичній перспективі. 
1. Відомий спеціаліст з проблем хронотопології Ю. С. Владіміров, засновник нової метафізики ХХI 

століття, підкреслює: ''Всі головні досягнення науки ХХ століття: спеціальна теорія відносності, загальна 
теорія відносності, квантова теорія, квантова психологія – пов'язані із зміною уявлень про якості 
простору – часу'' [1: 110]. Академік Н. О. Козирєв підтверджує думку про те, що ''час є активним 
учасником світотворення'' [2: 59]. 

2. В 1908 році Г. Міньковський зробив заяву про те, що необхідно змінити уяву про час на 
фундаменті експериментальної науки, що приведе до радикальних наслідків. Г. Міньковський доводив, 
що все, що може мати місце, вже існує в майбутньому і продовжує існувати в минулому. 3. У 80-ті роки 
академіками Н. О. Козирєвим, О. Л. Вейником та В. В. Насоновим практично було доведено теорію 
Г. Міньковського про те, що минулі, теперешні й майбутні події історії людства існують одночасно, і ми, 
рухаючись по осі часу, тільки стикаємося з ними в сучасності.  
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3. В 1989 році дослідження Н. О. Козирєва були повторені та перепровірені японськими дослідниками 
(Х. Хаясака та С. Такеучі). А в 90-ті роки новосибірським академіком В. П. Казначеєвим та його 
колегами А. Ф. Охатриним, О. Д. Сахаровим, Ю. М. Івановим були проведені дослідження, основою яких 
стали експерименти з "дзеркалами Козирєва", які підтвердили феномен зв'язку енергії з часом.  

4. У 1997 році новосибірські вчені провели спільні експерименти з англійськими колегами. В Англії, в 
Стоунхенджі, більше двохсот дослідників отримували трансльовану через "дзеркала Козирєва" 
інформацію з Новосибірська. Як згадував потім один з експериментаторів професор А. Трофімов, як 
тільки випробувач наблизився до ''дзеркал'' – простір відкривався, і можна було побачити величезний 
потік символів-знаків, що світилися як неонові вивіски. Спочатку вчені думали, що це якесь інопланетне 
послання. Потім зрозуміли, що більшість побачених символів співвідноситься з найдавнішою 
шумерською культурою. Це була мить історії, яка прорвалася в нашу зону [3]. Потім раптом виявилося, 
що англійські вчені виявили "зайвих" сімдесят знаків шумерської культури, які з'явилися нізвідки, як 
ніби впали з якоїсь "інформаційної полички" далекого минулого. 

5. Науковці вважають, що час має більш, ніж 1 вимір, тобто підтверджуються теоретичні викладки О. 
Бартіні, який вважав, що час має 3 виміри. Згідно з даними досліджень, час – багатовимірне (ймовірно – 
3-х вимірне), різноманітне середовище, яке визначає всі процеси, що мають місце на Землі і у Всесвіті. 
Український учений, який досліджує феномен часу, A. M. Бич вказує, що світ дійсно багатовимірний, але 
не за рахунок координат простору, а за рахунок координати часу [4].  

6. Сучасний спеціаліст із квантових технологій Д. Бом вважає, що світ голографічний і тому минуле 
та майбутнє завжди існують в теперішньому. 

7. Стає зрозумілим поняття ''голографічний ефект часу'', якщо ми гіпотетично змоделюємо 
сприйняття Н. О. Козирєвим багатовимірності часу. Уявимо собі Н. О. Козирєва, який дивиться у 
телескоп та бачить в теперішньому часі зірку, якої вже не існує тисячі років (№ 1). Потім він переміщує 
телескоп на те місце, де має бути ця зірка за його розрахунками в дійсності теж в теперішній час (№ 2). 
Спеціальним пристроєм він фіксує, що в дійсності існує в цьому місці велика маса, тобто ця зірка, якої 
він не може побачити в телескоп. Тоді він переміщує телескоп в минуле (№ 3), і пристрій вказує, що в 
цей час (теперішній) вже теж дійсно існує зірка, яку реально він не бачить.  

 
 
 
№ 1 
 
 
 
 
 
№ 2 
 
 
 
 
 
 
№ 3 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Сприйняття Н. О. Козирєвим багатовимірності часу. 
 
Іншими словами, для Н. О. Козирєва стало зрозуміло на практиці, що минуле, сьогодення і майбутнє 

існують одночасно як на кіноплівці. В одному часовому шарі-кадрі подія вже відбулася, в іншому вона 
ще тільки планується, що, в принципі, дозволяє отримувати інформацію з минулого і майбутнього. 

Закон згасання обдарованості. Закономірним для людини є процес поступового згасання здібностей, 
''згасання обдарованості'' [5-7]. Існує закон спаду можливостей ефективного розвитку, який полягає у 
тому, що кожна здорова дитина від природи має колосальні можливості розвитку здібностей до всіх 
видів діяльності. Але ці можливості не залишаються незмінними і з віком (приблизно в підлітковому 
віці) поступово згасають, слабшають, і чим дорослішою стає людина, тим важче розвивати її здібності. 

Мин. - 1 Теп. - 1 Майб. - 1 

Мин. - 2 Теп. - 2 Майб. - 2 

Майб. - 3 Теп. - 3 
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Тобто, якщо при народженні кожна нормальна дитина одержує від батьків ''повний набір'' задатків усіх 
людських здібностей, то через деякий час (це особливо стає помітним у підлітковому віці) ці здібності 
зникають. Діти як істоти переважно правопівкульові, виявляються більш здатними до творчості, ніж 
більш дорослі люди. Дж. Дьюї підкреслював, що діти знаходяться дуже близько до стану наукового 
мислення [8]. Тобто дорослій людині, обтяженій фактологічною ерудицією та здебільшого позбавленій 
правопівкульової здатності до генерації смислів, дуже важко творити. Про це пише професор В. В. 
Іванов, розповідаючи про те, що школярі, з якими він займається, краще справляються з вирішенням 
наукових завдань, ніж аспіранти [9]. 

Проблема повернення до втрачених можливостей розвитку. Сучасні вчені звертають увагу, 
передусім, на розвиток обдарованості в дошкільний період дитини. Загальновідомо, що найкращим 
часом для розвитку обдарованості є саме дошкільний вік. Уже в 80-ті роки американські вчені 
встановили, що засоби, які застосовуються для нормалізації розвитку дітей в перші чотири роки їхнього 
життя, є найбільш ефективним капіталовкладенням, яке повертається у п’ятикратному розмірі на 
одиницю вкладень. Саме дошкільні роки, а не шкільні – це головний розвивальний вік. В перші роки 
життя складається глибинне ядро і фундамент людини. Науковці підтвердили той факт, що чим раніше 
пробуджуються творчі здібності та таланти, тим вищого рівня розвитку вони досягають; чим пізніше – 
тим важче їх розвивати (М. Лейтес, Б. Нікітін та ін.). 

Якщо вчені звертають увагу на розвиток обдарованості в дошкільному та молодшому шкільному віці, 
то чому в умовах безперервної освіти не звернути увагу на більш старший вік ? Існує загальновідомий 
факт про те, що багато талановитих особистостей не встигали із шкільних предметів, мали проблеми в 
учнівські та в студентські роки (Ч. Діккенс, М. Твен, О. Горький, Т. Едісон, Г. Форд, Г. Андерсен, І. 
Ньютон, Л. Паскаль, Ф. Шиллер, Д. Свіфт, В. Скотт, А. Лінкольн, Б. Шоу, Ч. Дарвін, М. Гоголь, Р. 
Декарт, К. Ціолковський, У. Черчіль, А. Чехов, М. Булгаков, А. Ейнштейн та ін).  

Правомірність виникнення ідеї повторного повернення в розвитку. У молоді завжди існує проблема у 
''відкритості майбутнього'', бажання повернутись до втрачених можливостей (Л. С. Виготський, 
С. А. Плотніков, І. С. Кон, Л. І. Божович, А. В. Толстих, І. В. Дубровіна, А. Гезелл, А. С. Макаренко та 
інші). Правомірним є думки Ж. Піаже про необхідність врахування пропущених кроків розвитку 
особистості [10]. На думку Ж. Піаже, проблеми учня починаються, якщо виявляється пропущеною одна 
із стадій його минулого розвитку, коли дитина переступає через етап власного розвитку, і потім всі 
подальші етапи будуються на більш хисткому майбутньому фундаменті. Сучасний російський вчений Б. 
М. Кедров звертає увагу на необхідність повторного розвитку, того що вже було раніше [11: 8]. Він 
констатує, що під повтором треба розуміти не просто зв'язок та взаємозалежність в процесі розвитку, а 
навпаки – відродження того, що було перед цим перервано, а потім виникло в новому вигляді та почало 
свій повторний рух в тому ж напрямку. Отже, суттєвою ознакою повторюваності він вважає відродження 
в процесі розвитку в тій чи іншій формі того, що було вже пройдено раніше. Під повторюваністю він 
розуміє не просто зв'язок і наступність у ході розвитку, не наявність яких-небудь незникаючих ознак у 
речей і явищ, а навпаки – відтворення того, що перед цим було перервано, або припинено, що зникло, а 
потім виникло знову в тому ж або в перетвореному вигляді і почало свій повторний рух в тому ж 
порядку. Ми погоджуємося з думкою про те, що у цьому процесі знищення минулого не може мати місця 
(як це розумілось у Фрейда). На минуле необхідно спиратись, тобто знайти опори для свого життя, 
знайти ті стежки, які учень чомусь не пройшов. 

Коли учень навчається, він щось у собі виховує, розвиває. Але чи все він засвоює, що йому 
необхідне? Яка його результативність? Досвід учителів свідчить, що невелика. І справа не тільки в 
лінощах або в нерозумінні того, хто вчиться. Існує об’єктивний фактор: неможливо не мати прогалин, 
пробілів у знаннях, у розвитку, оскільки учень рухається завжди тільки вперед – у майбутнє. А коли так, 
то завжди буде щось, що він не засвоїть, не побачить, не оцінить достатньою мірою, неглибоко зрозуміє. 
Тому що ця інформація (яка стане важлива в майбутньому) не зрозуміла або майже не зрозуміла йому з 
теперішнього часу, у якому знаходиться учень. Зупинка в розвитку як зупинка перед майбутнім 
закономірна (Т. Б. Карцева, Д. А. Леонтьєв, А. Маслоу). Якщо особистість, яка навчається, щось не 
засвоїла, не зрозуміла, пропустила, то вона не може це відродити, оскільки нове будується на базі 
старого, на фундаменті минулого. А це означає, що учень зайшов у глухий кут. Учень не може рухатись 
у майбутнє через те, що в нього ''відсутнє минуле'', тобто він не створив бази-фундаменту у своєму 
минулому, щоб рухатися далі. Минуле вже існує в теперішньому, якщо воно виконане, зроблене. А якщо 
ні? То воно теж існує в теперішньому, але як невиконане, незроблене, нереалізоване, неіснуюче. Це 
явище стає негативною силою, яке тягне особистість назад, в минуле, яке не реалізувалось. Розвиток, рух 
особистості сповільнюється. Таким чином, особистість щось виконала, а щось не виконала. А якщо це 
незроблене, невиконане є базою для перспективного розвитку у здійсненні Майбутнього? Проблему 
сучасного учня можна сформулювати так: виконати чи не виконати минуле. Рухаючись в майбутнє, 
учню необхідно постійно виконувати, реалізовувати минуле. Які умови та обставини треба створити, 
щоб почати життєдіяльність по-новому, повторно? Необхідно привести якісь сторони особистості та 
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зовнішні умови в обставини, які приведуть до стартового стану розвитку. Тобто треба щось змінити, 
скорегувати для того, щоб почати все спочатку у своєму розвитку, необхідно передбачити можливість 
''повторного'', ''другого'' старту для учнів. 

Педагогічна стратегія вчителя має включати синтезовану концентрацію його уваги як на майбутніх 
проблемах учнів, які його чекають, так і на концентрації його уваги на пропущених (втрачених) раніше 
можливостях розвитку учня (ретроповернення). В останній час психологи стали використовувати минуле 
клієнта як конструктивну силу. Він повинен згадати якісь свої перемоги, досягнення. Закріплюючи їх у 
свідомості клієнта, психологи відновлюють нормальний рух у майбутнє свого клієнта. Якщо у психологів 
існує проблема нейтралізації минулого, то у педагогів є дещо інша проблема. Вони повинні концентрувати 
свою увагу не на нейтралізації минулого (як це відбувається у психологів), а на його ''здійсненні'', 
''виконанні'', ''реалізації прогалин'', ''заповненні інформаційних пустот'', які були втрачені у минулому. 

Можливість стрибка у розвитку особистості. Важливим відкриттям сучасних учених є виявлення 
феномену зв'язку енергії з часом. Професором Н. О. Козирєвим зроблено фундаментальне відкриття: 
світовий час має свій хід, напрям, і в силу цієї направленості, час може здійснювати роботу і виробляти 
енергію [12]. Час породжує додаткові сили, які реально існують. І тоді виходить, що час – це не стільки 
параметр тривалості від однієї події до другої, а фізичний чинник, що володіє властивостями, які 
дозволяють йому брати активну участь у всіх природних процесах.  

Перед нами виникає проблема використання концентрації часу як енергії. Щоб сконцентрувати сили 
та енергію, необхідно інтегрувати різні часові простори, у яких перебуває учень: Минуле + Теперішнє + 
Майбутнє. У цій ситуації виникає кумулятивна перевага, яка виникає із одночасного об’єднання трьох 
елементів часу, тому що ефект сумісних дій вище простої суми індивідуальних дій (закон 
емерджентності у синергетиці). Стискання, ''здавлювання'' часових вимірів ведуть до енергетичного 
поштовху в розвитку особистості.  

Врахування циклічного і лінійного часу в розвитку особистості. Вчених вже давно хвилює думка – 
бажання почати "все спочатку", виправити свої помилки. Але чи можливо другий раз увійти в одну й ту 
ж річку? Чи можна повернутись в минуле? Вже Геракліт приділяв цьому феномену багато часу і одержав 
за це прізвисько "плакучий філософ". Він стверджував: "Двічі в ту ж саму річку не можна увійти, час 
плине в незворотному напрямку". Дійсно, напрям потоку часу ми не можемо змінити, хід часу є 
незворотнім. Це принципово виключає можливість подорожі в минуле. Зате припустимо інше: занурення 
в минуле тільки на інформаційному рівні. 

Таким чином, якщо людина захоче потрапити в минуле, щоб зрозуміти, що там (в минулому) треба 
буде зробити, щоб сьогодення було іншим, то вона зможе зробити це наступним чином: на місце 
cьогодні (тепер) встановити вчора (минуле), тим самим сьогодні перемістити в завтра (майбутнє). Отже, 
ми не перевернули ''річку'' (час) назад, а увійшли в ту ж воду знову в тому ж місці, куди вона за якийсь 
час припливе. Тобто закон незворотності часу не порушується. Коли ми говоримо ''увійшли'', то в 
дійсності ми не виходили з цієї води. Ми так і рухаємося з цією водою. Ми не можемо в неї ''увійти'', 
тому, що ми з неї і не виходили. У випадку використання ретроповернення у розвитку учень ''не 
виходить із часу'', він знаходиться в тому ж русі часу, його ''повернення в часі'' є умовним. 
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Рис. 2. Лінійний та нелінійний розвитки особистості. 
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Зробивши це ''повернення'' в минуле, ми одержуємо можливість не відновити минуле (його не повернеш), 
а щось створити, підправити, розвинути, одним словом, зробити своє минуле на такому рівні, щоб потім 
прискорено рухатись в майбутнє, без бар’єрів та блоків із минулого. Звісно, що особистість не може увійти в 
теж саме минуле, з тою самою свідомістю, але вона може увійти по-новому, з новим досвідом, з новим 
підходом, по-новому вирішити свої старі проблеми. Можливо, вона вже володіє новими технологіями 
вирішення проблем, яких у неї не було раніше, коли вона ще не мала достатніх знань та досвіду. 

Ретроповернення як інтегрування різних часових просторів. В учнів існує проблема у ''відкритості 
майбутнього'', яке для багатьох із них найчастіше за все закрите, вони не мають достатнього досвіду та 
засобів для реалізації свого майбутнього. Вони мають потребу ''заново визначитись'' (Т. В. Снигерьова). 
Вихід із кризи підлітки та старшокласники бачать в учителях, які можуть відкрити їм майбутнє. Вчитель 
для учня має бути ''Людиною із Майбутнього'', відкривачем майбутнього (С. А. Плотніков, І. С. Кон, Л. І. 
Божович, А. В. Толстих, І. В. Дубровіна, А. Гезелл, А. С. Макаренко, Т. В. Снигерьова, В. М. Доній та 
інші). Не зважаючи на те, що у підлітків та у старшокласників є певний світоглядний досвід, вони мають 
потребу ''заново визначитись'', мають бажання ''повернутись до втрачених можливостей''. 

Ретроповернення як спосіб розвитку – це і є спроба врахувати поєднання циклічного та лінійного часу 
як часу розвитку індивіда. Ретроповернення збагачує теорію упущених можливостей розвитку 
особистості. Воно дозволяє створити новий рівноважний стан системи розвитку на основі концентрації 
часових вимірів, приводить всю систему розвитку до створення нового стану, інтеграції попередніх 
елементів системи, що змінились в нову цілісність, внаслідок резонансної взаємодії часу. Внаслідок 
резонансної взаємодії часу, відбувається збільшення енергетичного ресурсу учня, що співвідноситься з 
поняттям "стрибка" розвитку. В такому процесі виявляються стрибкоподібні біфуркації (альтернативні 
розвилки можливостей, критичний момент невизначеності майбутнього розвитку), завдяки яким 
розвиток втрачає лінійну визначеність.  

Висновки. 
 1. Загальновідомо, що найкращим часом для розвитку обдарованості є дошкільний вік. В перші роки 

життя складається глибинне ядро і фундамент людини. Науковці підтвердили той факт, що чим раніше 
пробуджуються творчі здібності та таланти, тим вищого рівня розвитку вони досягають; чим пізніше – 
тим важче їх розвивати (М. Лейтес, Б. Нікітін та ін.). Сучасні вчені звертають увагу на дошкільний 
період дитини. Саме дошкільні роки, а не шкільні – це головний розвивальний вік. Тому перебудова 
дошкільного виховання на ранній розвиток дитини є початком усіх учнівських реформ. Водночас 
постулатом раннього розвитку дитини існує парадокс розвитку особистості учня в часі. Закономірним 
для людини є процес поступового згасання здібностей, ''згасання обдарованості''. Тобто, якщо при 
народженні кожна нормальна дитина одержує від батьків ''повний набір'' задатків усіх людських 
здібностей, то через деякий час (починаючи із підліткового віку) ці здібності зникають.  

2. Втрата віри у майбутнє неодмінно обертається глибокою кризою розвитку (К. Левін). Педагогічна 
стратегія вчителя має будуватись на концентрації його уваги як на майбутніх проблемах учнів, так і на 
пропущених, втрачених раніше можливостях розвитку учня. Таке "повернення" повинно мати 
систематичний характер для учня. 

3. У сучасній педагогіці та психотерапевтичній практиці визначається, що найбільш виправданим є 
такий методологічний підхід, який дозволив би однаковою мірою врахувати усі часові виміри розвитку 
особистості [6: 233]. Можна говорити про створення вчителем системної можливості для розвитку 
обдарованості учня одночасно в різних часових вимірах, з врахуванням циклічного та лінійного часу як 
часу розвитку особистості.  
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Вирковский А. П. Методологическая основа ретропедагогики как способа нелинейного развития 
личности. 

В статье определяются основные подходы к ретропедагогике как средству для возвращения к 
упущенным возможностям развития личности. Они базируются на основе сочетания линейного и 

нелинейного развития личности. Рассматривается использование бифуркации как возможного ''скачка'' 
развития, который характеризует процесс интеграции предыдущих систем, трансформирующихся в 
новую целостность. Фиксируется феномен разрушения классической линейно-детерминистической 

педагогической парадигмы и замены её нелинейной педагогикой. Рассматривается вопрос об учете всех 
временных измерений (прошлого, настоящего и будущего) в развитии личности. Оцениваются 

голографический эффект времени и его использование в технологии упущенных возможностей развития 
личности. Обосновывается новый подход к формированию педагогической системы, которая бы давала 

возможность создания для учеников повторного старта развития. 

Virkovskyi A. P. The Methodological Basis of Bifurcation as a Means of the Personality's Nonlinear 
Development. 

The article determines main approaches to the retropedagogy as the means for the return to the unseized opportunities 
of the personality's development. They are based on the basis of the combination of the linear and nonlinear 

personality's development. The bifurcation usage is considered as the possible ''leap'' of the development, which 
characterizes the integration process of previous systems, transforming into the new integrity. The decomposition 

phenomenon of the classical linear-deterministic pedagogical paradigm and its substitution with the linear pedagogy 
is fixed. The issue on the consideration all the time dimensions (past, present and future) in the personality's 

development is viewed. The holographic effect of time and its usage in the technology of the unseized opportunities of 
the personality's development are estimated. The new approach to the pedagogical system formation, providing the 

opportunity to create for pupils the repeated developmental start, is justified.
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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ 
ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У статті викладено результати експериментальних досліджень в галузі формування особистісних 
якостей студентів засобами фізичного виховання. Дано методику експериментальних досліджень і 
показано приклади її використання. Завдання дослідження полягало надалі в експериментальному 

визначенні ступеня впливу засобів фізичного виховання на рівень корпоративної культури студентів 
Донбаської державної машинобудівної академії. 

Вступ. Розгляд проблеми, поставленої у роботі, експериментально підтверджено. Для цього розроблено 
два перших етапи дослідження, яке виконувалося як констатуючий експеримент першого порядку: 

I етап – проведення комплексного анкетування для побудови моделі системного механізму 
формування особистісних цінностей студентів (СМФОЦС). 

II етап – аналіз системного механізму формування особистісних цінностей студентів (СМФОЦС) і 
виявлення формуючих показників застосування засобів фізичного виховання (ПЗЗФВ). 

У ході констатувального експерименту були виявлені основні показники, яки відображають рівень 
корпоративної культури та фактори, що впливають на нього.  

У педагогічному експерименті брали участь студенти 1-4 курсів спеціальностей ''Технологія 
машинобудування'' (ТМ), ''Менеджмент організацій'' (МО), ''Економічна кібернетика'' (ЕК). 

Експеримент проводився на інженерно-економічному факультеті Донбаської державної 
машинобудівної академії у межах цього дослідження. У ході експерименту визначалися також елементи 
корпоративної культури студентської молоді зазначених спеціальностей. Контрольні групи були 
сформовані зі студентів факультету інженерної механіки ''Обробка металів тиском'' (ОМТ), ''Механічне 
обладнання металургійних підприємств'' (МО), ''Підйомно-транспортні механізми'' (ПТМ) і ''Машини і 
технології обробки тиском'' (МТО). 

2. Основна частина. Методика проведення досліджень: 
1. Розробка анкети для підготовки інформації за групами: 
1.1. Для спеціальностей ''Технологія машинобудування'', ''Менеджмент організацій'', ''Економічна 

кібернетика''. Вибір спеціальностей визначається приналежністю до інженерно-економічного факультету 
Донбаської державної машинобудівної академії. 

1.2. Для студентів факультету інженерної механіки ''Обробка металів тиском'', ''Механічне обладнання 
металургійних підприємств'', ''Підйомно-транспортні механізми'' і ''Машини і технології обробки тиском''. 

2. Проведення анкетування в регламентований проміжок часу (протягом двох тижнів після закінчення 
семестру). 

3. Обробка анкет і складання зведених таблиць результатів анкетування. 
4. Аналіз значущих вхідних показників із застосуванням пакету NeuroPro. 
5. Якісний аналіз результатів моделювання. 
Дослідження корпоративної культури в умовах професійної підготовки та трудової адаптації студентів 

ВНЗ необхідно як для оптимізації їх освітнього процесу, так і для підвищення ефективності професійної 
діяльності молодих фахівців. І якщо у ВНЗ загалом забезпечується формування загальної та професійної 
культури студентів, викладачі відчувають труднощі в організації роботи з формування у майбутніх 
фахівців корпоративної культури, а також в оцінці рівня її сформованості. Це свідчить про те, що в 
освітньому середовищі ВНЗ є потенціал для формування корпоративної культури студентської спільноти.  

Корпоративна культура студентської спільноти ВНЗ складається з взаємопов'язаних компонентів: 
ціннісно-нормативного (основні цінності, що розділяються в студентському середовищі, корпоративні 
норми і правила); організаційної структури (формальна і неформальна організаційна структура, структура 
влади і лідерства); комунікаційного (структура формалізованих і неформалізованих потоків, якість 
комунікацій); соціально-психологічних відносин (соціометрія, система ролей, конфліктність); знако-
символьного (міфи і легенди, корпоративні перекази); зовнішньої ідентифікації (імідж, рекламні атрибути ). 

Корпоративна культура виявляється у відносинах різного рівня: ''студент-студент'', ''студент-
викладач'', ''студент-спільнота'' і надає серйозний вплив на формування фахівця в процесі його 
навчальної, позанавчальної та інших видах діяльності. Корпоративна культура – це фактор 
конкурентоспроможності випускника ВНЗ; вона має властивість поліфункціональності: виконує 
інтегруючу, мотивуючу, регулюючу, адаптивну, освітню, розвиваючу, організаційно-виховну функції. 
Крім того, корпоративна культура сприяє формуванню іміджа випускника, забезпечує гармонізацію 
колективних та індивідуальних інтересів, формує менталітет студентів, поліпшує морально-
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психологічний клімат. Здійснення цих функцій в освітньому середовищі ВНЗ посилює корпоративну 
згуртованість в співтоваристві і породжує узгодженість у поведінці студентів. 

Формування корпоративної культури на основі системного підходу забезпечує розкриття цілісності 
корпоративної культури, виявлення складних зв'язків і взаємодій її складових: цінностей, норм і правил 
поведінки, візуальних символів, комунікацій. Крім того, будь-який процес її формування припускає 
послідовність кроків одночасного впливу на всі виявлені підсистеми культури. 

Зовнішні прояви корпоративної культури в студентській групі практично відображають загальні 
прояви корпоративної культури організації загалом. Тому, наявність в групі своїх героїв, міфів, мови, 
сленгу, жаргону, музичного та графічного символу та жесту, елементарних навичок етикету 
характеризують рівень корпоративної культури, її сформованості. Загальна сума показників відображає 
цей показник у кількісному вимірі.  

Рівні показника корпоративної культурі визначались як ''низький'', коли показник корпоративної 
культурі був у межах 0 – 8, ''середній'' – коли він був більшим ніж 8 і досягав 16, та ''високий'' – коли рівень 
показника корпоративної культури був більшим ніж 16. Максимальний можливий рівень показника може 
досягнути 24. У табл. 1 наведені результати визначення рівнів корпоративної культури студентів. 

Таблиця 1. 
Результати проведення констатувального експерименту 

Констатувальний 
експеримент Рівні сформованості 

корпоративної культури 

Значення інтервалу  
оцінки показника  

корпоративної культури КГ ЕГ 
Низький 0 – 8 25,12 % 24,43 % 
Середній 8 – 16 68,37 % 72,40 % 
Високий 16 – 24 6,51 % 3,17 % 

Ці результати свідчать, що загалом рівень корпоративної культури за прийнятими оцінками дорівнює 
середньому. Але, дуже малий показник ''високого'' рівня. Тому, в умовах підвищених вимог до молодого 
фахівця на майбутньому ринку праці необхідно підвищувати частку ''високого'' рівня показника 
корпоративної культури. 

Як ми вже зазначали, одним із найбільш перспективних підходів до вирішення поставлених завдань є 
експертна технологія. Під експертною технологією варто розуміти системи штучного інтелекту й інші 
комп'ютерні системи, зокрема експертні, до складу яких входять у формалізованій формі знання й досвід 
фахівців. 

Безсумнівно, комплексний характер процесу формування особистісних якостей студентів як суб'єктів 
корпоративної культури ставить завдання цільового моніторингу всього навчально-виховного процесу у 
вищому навчальному закладі, тобто постійного оцінювання формування цінностей студентів у процесі 
навчання. 

Основним шляхом формування сукупності особистісних цінностей студентів є їхнє виховання в 
процесі різних видів діяльності, спрямованої на їх духовне, інтелектуальне й фізичне вдосконалювання. 
Фізкультурна діяльність є методологічною основою й системостворювальним фактором виховання 
особистої фізичної культури в учнівської молоді. 

Завдання дослідження полягало надалі в експериментальному визначенні ступеня впливу засобів 
фізичного виховання на рівень корпоративної культури студентів Донбаської державної машинобудівної 
академії (на прикладі студентів інженерно-економічного факультету). 

Постановка експерименту проводилася з урахуванням організаційних особливостей студентського 
спорту, а саме: 

 доступність і можливість займатися спортом у години обов'язкових навчальних занять з 
дисципліни ''Фізична культура''; 

 можливість займатися спортом у вільний від навчальних академічних занять час у вузівських 
спортивних секціях і групах, а також самостійно; 

 можливість систематично брати участь у студентських спортивних змаганнях різного рівня. 
Студентам була надана можливість систематично займатися в групах спортивного вдосконалення з 12 

видів спорту, в абонементних групах: із загальної фізичної підготовки, атлетичної гімнастики, 
баскетболу, тенісу, у фітнес-центрі академії. 

Таким чином, результати досліджень дозволяють сформулювати в постановочному плані вибір форм 
занять залежно від досягнутого рівня корпоративної культури, що оцінюється як комплексний показник, 
що розраховується згідно приведеній вище методиці. При цьому має місце вплив груп засобів фізичного 
виховання на певні групи цінностей, поетапне формування яких дозволяє досягти бажаного рівня 
корпоративної культури . 
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Для підтвердження цих висновків виконано заключний етап – формувальний, на якому 
експериментально доведено, що гіпотеза про вплив засобів фізичного виховання на підвищення рівня 
показника корпоративної культурі має вагоме підґрунтя. 

Порівняльний аналіз динаміки рівнів сформованості корпоративної культури студентів технічних 
вищих навчальних закладів засобами фізичної культури (%) наведений у табл. 2. 

Таблиця 2.  
Результати формувального експерименту 

Констатувальний 
експеримент 

Формувальний 
експеримент Рівні сформованості 

корпоративної культури 
КГ ЕГ КГ ЕГ 

Низький 30,23 % 31,67 % 20,28 % 10,90 % 

Середній 64,19 % 65,16 % 74,53 % 63,98 % 

Високий 5,58 % 3,17 % 5,19 % 25,12 % 
 
3. Висновки 
Сукупність отриманих результатів у динаміці за проміжок часу, що дозволяє зафіксувати зміни як у 

рівні корпоративної культури, так і в рівні якостей студентів дозволяє зробити висновок про вплив 
фізичного виховання на особистісні властивості фахівців з точки зору корпоративної культури. 
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Кошевая Л. В. Экспериментальное исследование формирования корпоративных личностных 
качеств студентов средствами физического воспитания. 

В статье изложены результаты экспериментальных исследований в сфере формирования личностных 
качеств студентов средствами физического воспитания. Дана методика экспериментальных 

исследований и показаны примеры ее использования. Задача исследования состояла в 
экспериментальном определении степени влияния  средств физического воспитания на уровень 

корпоративной культуры студентов Донбасской государственной машиностроительной академии.  

Kosheva L. V. The Experimental Research of Forming the Students' Corporative Personal Qualities by 
Means of Physical Education. 

The article exposes the results of the experimental researches in the sphere of forming the students' personal qualities 
by means of physical education. The methodology of experimental researches is given and the examples of its usage 

are shown. The task of the research is in the experimental determination of the influence level of the physical 
education means on the level of the students'corporative culture in the Donbass State Engineering Academy. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (70). Педагогічні науки 

© Роман С. В., 2013 
36 

УДК 373.5.016:54:17.02 
С. В. Роман, 

кандидат хімічних наук, доцент 
(Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) 

s.v.roman@mail.ru 

ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ В СТРУКТУРІ ШКІЛЬНОЇ ХІМІЧНОЇ ОСВІТИ 

У статті розкрито сутність поняття ''гуманістичні цінності'' шляхом змістового аналізу його базових 
категорій ''гуманім'', ''гуманність'' і ''гуманізація''. Конкретизовано відмінності педагогічних дефініцій 
''гуманізація' і ''гуманітаризація'. Наведено параметри соціокультурного призначення гуманістичних 

цінностей, критерії їх відбору, істотні ознаки, а також компоненти, рівні, показники проявлення 
сформованості означених цінностей, вплив на цей процес ряду об’єктивних і суб’єктивних факторів. 

Постановка проблеми. В умовах оновлення національної системи освіти, коли людина проголошена 
найвищою цінністю суспільства, суб’єктом навчальної діяльності, а утвердження блага людини є 
найважливішим критерієм суспільних відносин, метою хімічної освіти в школі є засвоєння засобами хімії 
як навчального предмета певних умов для інтелектуального розвитку і саморозвитку особистості, 
виховання громадянина-патріота, формування в учнів розумного ставлення до себе, інших людей, 
довкілля. Зважаючи на великі можливості хімії щодо ціннісної освіти, гуманістичного виховання і 
духовно-морального розвитку учнів, є всі підстави вважати, що вивчення хімії у загальноосвітній школі 
зорієнтоване на перспективу розвитку гуманного суспільства через конкретну особистість, має 
забезпечити вирішення таких завдань гуманістичного спрямування, як: 1) формування наукового 
світогляду школярів на основі засвоєння системи хімічних знань (найважливіших фактів, понять, законів, 
теорій, доступних узагальнень світоглядного характеру, мови хімічної науки) і виховання ставлення до 
засвоєння хімічних знань як до необхідної складової культури кожної цивілізованої людини; 2) вільний 
розвиток особистості, здатної до самоосвіти, підвищення інтелекту, поліпшення пам’яті, 
спостережливості, уміння висловлювати свої думки, обґрунтовувати судження, робити логічно правильні 
висновки і все це з урахуванням задатків й здібностей учня; 3) формування раціонального 
природничонаукового мислення, виховання екоцентричної екологічної культури, навичок безпечного 
поводження з речовинами у повсякденному житті; 4) сприяння самовизначенню і самореалізації 
особистості, формування ставлення до хімії як до можливої галузі майбутньої практичної діяльності. 

Отже, шкільна хімічна освіта має всі необхідні передумови для всебічного розвитку особистості 
школяра на засадах гуманістичних і загальнолюдських цінностей, науковості і систематичності знань, їх 
значущості для соціального становлення людини. Вчитель хімії, плануючи свою роботу із формування 
гуманістичних цінностей у школярів, має чітко розуміти педагогічний зміст (сутність) об’єкту його 
професійних зусиль. Отже, цілком природним тут постає необхідність з’ясування сутності поняття 
''гуманістичні цінності''. 

Аналіз актуальних досліджень. При дослідженні сутності гуманістичних цінностей в структурі 
шкільної хімічної освіти нами ураховуватимуться наступні істотні ознаки цього поняття: 1) гуманістичні 
цінності мають суб’єкт-об’єктний й суб’єкт-суб’єктний і при цьому обов’язково діяльний характер 
відносин, оскільки вони є результатом взаємодії людини (суб’єкта) з об’єктами (предметами, явищами, 
процесами) або суб’єктами (іншою людиною чи людьми, а також живими об’єктами природи), 
властивості, риси або якості яких рефлектуються у свідомості людини (В. Василенко, Л. Виготський, 
М. Гартман, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, В. Тугарінов та ін.); 2) в основі гуманістичних цінностей 
лежить їх загальнозначущість і всеосяжність. Ядром останніх є культурно-історичний досвід людства, 
інтеріоризований крізь індивідуальну особистісну свідомість (В. Віндельбанд, А. Здравомислов, 
Т. Парсонс, Р. Перрі, Г. Ріккерт, І. Фролов та ін.); 3) гуманістичні цінності існують у свідомості людини в 
різних формах: від перцептивних образів позасвідомого на рівні певної фізіологічної і психологічної 
домінанти (А. Ухтомський), психологічної настанови (Д. Узнадзе) до рефлексії навколишніх явищ у 
формі ціннісних суджень (І. Бех); 4) суб’єктивною основою гуманістичних цінностей є загальнолюдські 
потреби і інтереси, які, в свою чергу, можуть формуватися шляхом засвоєння особистістю гуманістичних 
загальнолюдських цінностей (М. Кузнєцов, А. Ткаченко, І. Чудінова та ін.); 5) відповідність відібраних 
гуманістичних цінностей умовам самореалізації, саморозвитку особистості, закладеним у людській 
природі задаткам (Л. Виготський, А. Маслоу, Ж. Піаже та ін.); 6) гармонійність, безконфліктність 
поєднання індивідуального, колективного, національного, загальнолюдського смислів гуманістичних 
цінностей – основа їх існування (звідси входження гуманістичних цінностей у конкретно-історичну 
систему цінностей); 7) усвідомлення гуманістичних цінностей як загальнообов’язкових для реалізації – 
основа виживання та подальшого розвитку людини (А. Маслоу, В. Франкл, Е. Фромм та ін.) [1: 71-73]. 

З урахуванням наведених ознак гуманістичні цінності, як зазначає В. Ципко, постають як сукупність 
специфічних утворень – загальнолюдських аксіологічних норм в індивідуальній і суспільній свідомості, 
які є духовними орієнтирами особистості й суспільства і, формуючись у суб’єкт-суб’єктних і суб’єкт-
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об’єктних відносинах, характеризуються загальною значущістю, всеосяжністю, гармонійним поєднанням 
загальнолюдського, національного й особистісного смислів [2: 14]. 

Мета статті – дослідження сутності поняття ''гуманістичні цінності'' з метою подальшого 
встановлення аксіологічних складових системи гуманістичних цінностей, які можливо сформувати у 
школярів засобами хімічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Необхідність особливої уваги до формування гуманістичних 
цінностей у школярів обумовлена тим, що вони є, насамперед, умовою прилучення молодої людини до 
культури людства. За допомогою гуманістичних цінностей забезпечується оволодіння нормами і 
правилами взаємодії із суспільством (оточуючими людьми) і навколишнім світом (природою), що і є 
змістом культури. В такому контексті розгляду гуманістичних цінностей зазначимо, що вони носять 
своєрідний інтегруючий характер. Будучи за своєю природою універсальними, вони виступають 
продуктом аналізу та органічного синтезу національних і загальнолюдських цінностей – ''ціннісного 
досвіду'', накопиченого людством. Шляхом такого аналізу й синтезу виділяються найкращі національні 
ідеї і традиції, які з повним правом стають ''золотим фондом'' загальнолюдських цінностей, духовною 
скарбницею людства. І навпаки – в процесі взаємодії нації зі світом, абсорбування найкращих здобутків 
людства загальнолюдські цінності постають перед нами в якості найкоштовнішого надбання 
національної культури. Отже, загальнолюдські і національні цінності перебувають у постійній взаємодії, 
результатом котрої є не тільки їх взаємодоповнення, але й оновлення змісту гуманістичних цінностей [3: 
10]. А оскільки джерела цінностей – у суспільстві, в його традиційній культурі та в самій особистості, то 
гуманістичні цінності особистості є похідними від базових цінностей суспільства, їх динаміка є 
відображенням змін у суспільстві. 

Базовими категоріями поняття ''гуманістичні цінності'' є категорії ''гуманізм'', ''гуманність'' і ''гуманізація'', 
через визначення змісту яких і доцільно, на наш погляд, вести з’ясування сутності цього поняття. 

Порівняльний аналіз семантичного значення дефініцій ''гуманізм'' і ''гуманність'' дає підстави зробити 
висновок, що вони обидві пов’язані з вираженням поглядів, якостей, властивостей, відношень духовного 
світу людини. За змістом їх нерідко ототожнюють або вживають як синоніми. Проте гуманізм частіше за 
все розглядається як вид філософської ідеології, принцип світогляду, одна з форм суспільної свідомості, 
що впливає на зміст індивідуальної свідомості. Так, з позиції компетенції філософських наук, гуманізм 
(від лат. humanus – людський, людяний) – ''це історично змінна система переконань, що визнає цінність 
людини як особистості, її права на свободу, щастя, вільний розвиток і вияв своїх здібностей, 
утвердження блага людини як критерію оцінювання діяльності соціальних інститутів, а принцип 
рівності, справедливості, людяності – бажаною нормою міжлюдських стосунків'' [4: 130]. 

Розглядаючи гуманізм як принцип світогляду, вважаємо за доцільне виділити його наступні 
компоненти: 

1. Опора на загальнолюдський досвід поведінки людей, набутий в процесі розвитку цивілізації, 
виражений формами людського гуртожитку (співробітництво, взаєморозуміння, доброзичливість, 
чесність, терпимість, самовідданість, благодіяння) й закріплений в оціночно-нормативних поняттях 
добра, зла, обов’язку, совісті, честі, гідності, щастя, сенсу життя. Еквівалентом даної тези є золоте 
правило моральності: (не) вчиняй по відношенню до інших так, як ти (не) хотів би, аби вчиняли по 
відношенню до тебе. 

2. Єдність мети (досягнення щастя людини, всебічний розвиток його здібностей) і обраних засобів, 
що полягає у дотриманні золотого правила моральності при будь-яких обставинах. 

3. Моральна культура особистості, що характеризує її готовність до постійного самовдосконалення, 
ступінь освоєння нею загальнолюдського досвіду поведінки людей і здатність застосовувати його в своїй 
діяльності, розвиток гуманних якостей, пов’язаних із здатністю до співчуття, співдії, співучасті. 

4. Універсальність, що означає застосування гуманізму до всіх людей й до всіх соціальних систем, 
незалежно від національних, економічних, релігійних, расових, ідеологічних відмінностей. 

5. Свобода, що означає можливість людини діяти самостійно відповідно до своїх здібностей і 
світогляду, й виявляється: в свободі волі, яка виражається в діях, заснованих на власному рішенні; 
моральній свободі, що полягає в здатності до самовизначення, вираження своєї людської сутності у 
моральній діяльності; політичній свободі, що проявляється в демократизації суспільного життя й 
пов’язана з громадянськими свободами совісті, слова, преси і т. ін.; свободі економічної діяльності. 

6. Створення умов для всебічного прояву і гармонійного розвитку всіх здібностей особистості [5: 123]. 
Проявлення компонентів гуманізму як світоглядного принципу в поведінці людини дозволяє говорити при 

виховання гуманних якостей особистості. Отже, гуманність розглядається частіше як психологічне поняття, в 
якому відображається одна з найважливіших характеристик спрямованості особистості. В психологічному 
словнику поняття ''гуманність'' (від лат. humanitas – людяність) визначається як ''обумовлена моральними 
нормами і цінностями система настанов особистості на соціальні об’єкти (людину, групу, живу істоту), котра 
представлена в свідомості переживаннями співчуття і співрадості (…) та реалізується у спілкуванні і 
діяльності в актах співдії, співучасті, допомоги'' [6: 21]. Таке розуміння гуманності узгоджується з його 
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тлумаченням у словнику В. Даля: ''гуманний… – людський, людяний; властивий людині, істинно освіченій; 
милостивий, милосердний'' [7: 1: 408]. 

Істотними ознаками, які виражають зміст поняття ''гуманність'', є такі (у дужках зазначені якості, що 
забезпечують оптимальну форму вираження змістових ознак гуманності): повага до людської гідності: довіра, 
доброзичливість, скромність (терпимість, толерантність, ввічливість); доброта: благородство, турботливе 
ставлення до людей, щирість, добродушність (великодушність, тактовність, миролюбність, лагідність, 
добропорядність, милосердя, або філантропія, безкорислива допомога іншому, благочинність); співчуття, 
чуйність: сприйняття іншого, співпереживання емоційних станів іншого (делікатність, поступливість, 
прихильність, привітність, уважність); справедливість, самокритичність: чесність, правдивість, вірність, 
аналіз помилок (об’єктивність, вимогливість); протидія проявам зла: нетерпимість до проявів жорстокості, 
байдужості, антигуманних учинків, мужність (пристрасність при обстоюванні справедливості, 
принциповість, рішучість, критика недоліків) [8: 99]. 

При аналізі поняття ''гуманність'' варто виходити також з того, що гуманність – це не короткочасний 
акт прояву, вираження особистості, її позиції. Це постійне вирішування суб’єктом проблем його 
життєдіяльності, навіть за відсутності виражених форм дії, поведінки. Для того, аби поглиблено 
розглядати гуманність, необхідно структурувати простір її руху за ступенем прояву останнього. Простір 
гуманності існує як поле боротьби мотивів, вибору форм дій, утвердження принципів і т. ін., де наявність 
чи відсутність гуманності займає важливе місце у виробленні позиції суб’єкту. Тому важливо розрізняти 
і розділяти різні типи, рівні і форми прояву гуманності, зокрема, виокремлювати такі варіанти у її 
цілісному виявленні, як гуманність наміру, гуманність цілей і дій, визначати ступінь реалізації 
розглянутих вище компонентів структурно-змістової представленості гуманності, котра виступає 
найважливішою якістю людини як особистості. Причому рівень розвитку цієї особистісної якості 
змінюється в онтогенезі, коли формуються всі основні її форми і особливості, накопичується новий зміст 
гуманності у розвивальній діяльності і через діяльність. 

Учителю хімії необхідно враховувати, що найбільш виразно процес розвитку гуманності відбувається 
в підлітковому віці, коли у молодої людини складаються основні передумови для розвитку гуманності в 
єдності трьох компонентів – когнітивного, мотиваційного, поведінкового, а також як компонента 
самосвідомості особистості. Основу розвитку когнітивного компонента гуманності складає пізнання 
соціально-моральних норм, що регулюють поведінку, становлення узагальненої етичної свідомості. 
Мотиваційний компонент гуманності пов’язаний в своєму розвитку з розширенням простору соціальних 
інтересів молодої людини, формуванням суспільної спрямованості особистості, яка розрізняє гуманність 
як загальнолюдський моральний принцип і гуманність як соціально-моральне явище, а також виділяє 
''межі'' дії норм гуманності стосовно нових для неї сфер діяльності і відношень. Поведінковий компонент 
виражається у реальному проявленні гуманності в повсякденних учинках, у різноманітній діяльності, а 
також у процесі спілкування з однолітками і дорослими. А гуманність як компонент самосвідомості 
являє собою ''внутрішній план'' цієї особистісної якості, трьох її вищеназваних компонентів і 
розвивається на основі поглиблення особистісної рефлексії [9: 237-238]. 

Завершуючи порівняльний аналіз змісту дефініцій ''гуманізм'' і ''гуманність'', відзначимо, що гуманізм 
у своєму абстрагованому від конкретно-історичних соціокультурних умов вигляді є спрямованість 
суспільної і індивідуальної свідомості на людину, її благо, розвиток її здібностей, на формування в неї 
внутрішньої свободи і відповідальності. Гуманізм як ідейно-ціннісний комплекс включає до свого складу 
усі вищі (загальнолюдські) цінності, вироблені людством на довгому і суперечливому шляху свого 
розвитку: людяність, свобода, справедливість, людська гідність, працелюбність, рівність і братерство, 
колективізм і інтернаціоналізм та ін. При цьому основною характеристикою гуманізму в усіх його 
вимірах в історичному розвитку була й залишається людяність, й при цьому центральним моментом у 
ній виступає спрямованість у майбутнє, до вільної реалізації своїх творчих потенцій (Г. Оллпорт, 
А. Маслоу), віра в себе і можливість досягнення ''Я-ідеального'' (К. Роджерс) [10: 34]. 

Отже, ''гуманізм'' як філософська категорія є загальним поняттям, набагато ширшим за змістом. Воно 
обіймає поняття ''гуманність'', що відображує моральний аспект гуманізму. Окрім того, поняття 
''гуманізм'' нерозривно пов’язане з екологічним баченням світу. З урахуванням зазначеного, гуманність 
ми трактуємо як комплекс якостей особистості, в яких виражаються: відношення до людини і природи – 
визнання Людини і Природи вищими цінностями, повага до людської честі і гідності, визнання 
самоцінності природи; вияв турботи про людину і об’єкти природи на основі низки моральних рис – 
уважності, чуткості, доброти, тактовності, співчуття; протидія будь-яким проявам зла, жорстокості, 
байдужості, антигуманних учинків у соціальному і природному середовищі; доброзичливі стосунки у 
процесі будь-якої діяльності у соціумі й у природі; уміння діяти самостійно відповідно до своїх 
здібностей і еколого-гуманістичного світогляду. Це найістотніші, на наш погляд, ознаки, що 
характеризують поняття ''гуманність''. 

Процес виховання гуманності дозволяє використовувати поняття ''гуманізація освіти'', котре 
розкриває соціальний і педагогічний аспекти гуманізму. У соціальному плані під поняттям ''гуманізація'' 
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розуміється процес прилучення до загальнолюдських цінностей, процес розвитку і набуття будь-якою 
соціальною системою певних рис, спрямованих до людини і на кардинальні зміни соціокультурного 
середовища – зміни відношення людини до людини та зміни характеру взаємодії між людьми за умови 
добровільного вільного вибору позиції і стилю поведінки, що не можуть бути нав’язані ззовні наказом, 
законом і т. ін. Це два взаємопов’язаних процеси, без яких гуманізація середовища неможлива. Сутність 
поняття ''гуманізація'' в педагогічних дослідженнях зберігає низку основних, інваріантних ознак: це 
процес, перехід до гуманістичних цінностей, повернення до людини та її проблем, це визнання 
самоцінності людини і створення умов для вільного її саморозвитку [11: 70]. 

Застосування принципу гуманізації для формування гуманістичних цінностей школярів у процесі 
хімічної освіти вимагає, насамперед, звернення уваги на співвідношення понять ''гуманітаризація'' і 
''гуманізація'', що є принциповим, оскільки ці поняття не можна вважати тотожними. Так, у науковій і 
публіцистичній літературі досить сталою є традиція розуміння ''гуманітаризації освіти'' як процесу 
перебудови структури і змісту навчання, що базується на принципі антропоцентризму; включення в 
навчальний процес дисциплін гуманітарного циклу; методологічної перебудови гуманітарних і 
суспільних дисциплін на засадах соціокультурної парадигми ''людина в світі, світ у людині''.У той же час 
гуманізація – це процес одухотворення, олюднення усіх умов життя і праці, усього змісту навчально-
виховної діяльності, всіх видів і форм відношень, що складаються в освітянських закладах. Процеси 
гуманізації значно масштабніші, значно складніші і зовні майже не виражені; це процеси морально-
психологічної перебудови людини, внутрішньої переорієнтації системи гуманістичних цінностей, 
усвідомлення власної гідності і цінності іншої людини, формування почуттів відповідальності і 
причетності до минулого, сучасного, майбутнього. Гуманізація в системі освіти передбачає, передусім, 
наявність такого духовного простору, такої аксіосфери, яка б стимулювала активність внутрішнього 
життя особистості, спонукала до творчості і саморозвитку. Гуманітаризація освіти – одна з головних 
складових частин гуманізації освіти. При цьому гуманітаризація відповідає на запитання ''що?'' і ''як?'', а 
гуманізація – на запитання ''хто?''. І тільки від цієї конкретної особистості (''хто?'') залежатиме, ''що?'' і 
''як?'' буде втілено в життя [12: 8]. 

Отже, конкретизуємо істотні відмінності вищеозначених педагогічних дефініцій. ''Гуманітаризація'' – 
це ''олюднення'' змісту навчального матеріалу, ''олюднення'' знань, тобто наповнення змісту гуманним 
сенсом, загальнолюдськими цінностями, подолання відчуження змісту від людини. Реалізується через 
наступні принципи сучасної парадигми освіти: розвивальна спрямованість – зміна пріоритетів у навчанні 
і вихованні: мета – розвиток людини; навчальні предмети і виховні заходи – засоби розвитку; 
екзистенціальність – актуалізація можливостей правої півкулі головного мозку в пізнавальній 
діяльності; інтегрованість – цілісний, комплексний підхід до освіти; фундаментальність – збагачення 
змісту освіти сенсами, актуальними для нового часу, орієнтація педагогічного процесу на дослідження, 
творчість, пріоритет розуміння, усвідомлення над запам’ятовуванням, а також сучасний підхід до 
підготовки педагогічних кадрів. 

''Гуманізація'' – це ''олюднення'' відносин у процесі навчання з чіткою спрямованістю на виховання 
Людини в людині. Реалізується через наступні принципи сучасної парадигми освіти: суб’єктність – 
визнання і реалізація прав людини на індивідуальність, активність, самостійність, вибір, повагу, 
розуміння, розвиток, творчість; діалогічність – пріоритет суб’єкт-суб’єктних відносин між учасниками 
освітнього процесу [13: 90; 14: 36-40, 42]. 

Здійснений вище детальний змістовий розгляд базових категорій поняття ''гуманістичні цінності''  
категорій ''гуманізм'', ''гуманність'' і ''гуманізація''  дозволяє перейти до безпосереднього аналізу 
сутності цього поняття. Кожна національна культура зберігає й відтворює духовні домінанти вищого 
порядку, які в науковій традиції називаються гуманістичними цінностями. Цінності є гуманістичними, 
якщо їх зміст наповнюється суб’єктивно усвідомленими нормами етики, добра, справедливості й 
гуманізму, а інша людина виступає об’єктом ціннісного ставлення. Це – мир, воля, демократія, рівність, 
труд, істина, краса, совість, гідність, добро, честь, обов’язок тощо. Людина є організуючим центром цієї 
системи, вона – носій цінностей. Саме в культурологічній парадигмі ми й розглядатимемо феномен 
''гуманістичні цінності''. Природа гуманістичних цінностей така, що вони одночасно існують на рівні 
''основних умов життя'' і ''основних прав людини'', органічно поєднуючи їх. Перші виражають 
об’єктивну, другі – суб’єктивну сторону цих цінностей. При цьому умови збереження людського роду не 
прямо, а опосередковано входять до складу духовної культури, проявляючись у суспільній свідомості як 
основні права людини. Саме через систему прав умови життя людей стають для них головними 
гуманістичними цінностями. 

Соціокультурне призначення гуманістичних цінностей розкривається в таких параметрах: вони 
визначають змістовне і смислове ядро буття людства, кінцеву мету існування і його космопланетарні 
функції; забезпечують загальнородову ідентифікацію людства; задають членам світового співтовариства 
''культурну матрицю'' і визначають перспективи індивідуально-особистісного розвитку людей; на їхній 
основі формуються стандарти й критерії оцінки нового соціокультурного досвіду людства; стимулюють 
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вольову спрямованість людства до створення більш досконалих соціоприродних умов життя і діяльності; 
сприяють збільшенню культурної спадкоємності різних поколінь людського роду; забезпечують 
нагромадження ''тезаурусу культури'', тобто стійких смислів і кодів, що сприяють духовному 
взаєморозумінню й співробітництву людей у різних сферах життя. 

До головних критеріїв відбору гуманістичних цінностей зараховуються такі: збереження й розвиток 
людства як біологічного виду і свідомого історичного суб’єкта; збереження й розвиток окремих рас і націй як 
рівноправних членів світового співтовариства; збереження й розвиток окремої людини як представника 
біологічного виду й розумної суспільної істоти; збереження й відновлення природи як самоцінного суб’єкта, 
середовища життя і гаранта подальшої долі людства, окремих рас і націй, окремої людини [15: 15-16]. 

На суб’єктно-особистісному рівні цінності є формою ставлення суб’єкта до явищ об’єктивної 
дійсності. Гуманістичні цінності – це ставлення до іншої людини з позицій гуманізму, визнання її 
найвищою цінністю. За такого підходу обмежимося розглядом тих цінностей, які об’єктивуються у 
стосунках між людьми і можуть бути визначені як стійкі моральні якості. Вони становлять ''золотий 
фонд'' гуманізму. Отже, під гуманістичними цінностями розуміємо позитивне активно-діяльне ставлення 
до людини, яке ґрунтується на повазі до людського життя, усвідомлення його недоторканності, визнанні 
найвищою цінністю. Воно проявляється у постійному дотриманні гуманістичних принципів, норм і 
вимог, а також в альтруїстичному характері переживань і почуттів; переважанні соціально цінних потреб 
та мотивів поведінки; визнанні потреб і інтересів іншої людини, її права на волевиявлення; орієнтації на 
позитивне в людях; здатності до духовного самооновлення і морального звеличення; постійній 
спрямованості уваги на людину – повазі до її гідності, доброзичливості і довір’я, співчутті та 
співпереживанні, доброті, своєчасній допомозі, доброчинності, милосерді; переживанні глибокого 
задоволення від безкорисливого піклування про людей; терпимості і толерантності до інших поглядів, 
ідеалів, віросповідань і національних традицій. Активно-діяльне ставлення до людини закріплюється у 
відповідних учинках, діях і поведінці людей, протидії несправедливості, байдужості, жорстокості і злу, 
критичному ставленні до себе. Всі складові, які становлять зміст гуманістичних цінностей, органічно 
пов’язані між собою, виступають у тісній єдності [16: 147-148]. 

Формування гуманістичних цінностей школярів у процесі хімічної освіти неможливе без відповідного 
рівня засвоєння аксіологічних знань (когнітивний компонент), опанування спеціальними, аксіологічними 
прийомами (операційний компонент), формування ставлення до явищ і процесів внутрішнього і 
зовнішнього світу (емоційно-чуттєвий компонент), вміння керувати своєю поведінкою та діями згідно 
існуючих цінностей (поведінковий компонент). Відповідно до означених компонентів виділяються 
наступні рівні сформованості означених цінностей: 1) рівень засвоєння знань про ті соціальні норми 
(принципи, правила, оцінки, судження), що повинні бути підставою для перетворення гуманістичних 
цінностей на особистісні орієнтації; 2) рівень володіння аксіологічними прийомами й уміннями, серед яких, 
зокрема, вміння порівнювати, пояснювати, узагальнювати та критично оцінювати факти й діяльність 
людей, спираючись на власну систему цінностей; виявляти суперечності в позиціях, різні інтереси, потреби 
соціальних груп й окремих осіб та їх роль у подіях і процесах, тенденції і напрямки розвитку людства; 
оцінювати різні версії і думки про події і явища, визнаючи, що деякі джерела інформації можуть бути 
необ’єктивними; 3) рівень, коли наявне певне ставлення до явищ й процесів внутрішнього і навколишнього 
світу, яке базується і детермінується системою гуманістичних цінностей молодої людини; 4) рівень, який 
відображає здатність особистості визначати свою поведінку та діяльність відповідно до існуючих 
гуманістичних цінностей і таким чином досягати поставленої мети [2: 16-17; 17: 15]. 

При цьому варто ураховувати, що формування і сформованість гуманістичної ціннісної системи 
особистості залежить також від низки об’єктивних (соціальна і економічна стабільність в суспільстві, 
демократичність і стабільність політичного устрою; культурний розвиток суспільства; традиції та 
історична пам’ять народу; науково-технічний розвиток суспільства; ідеали та смисложиттєві орієнтири 
референтних груп; вплив на особистість з боку засобів масової інформації; стиль педагогічної взаємодії) 
й наступних суб’єктивних факторів (загальний рівень соціокультурної підготовки; наявність стійкої 
внутрішньої потреби до освоєння гуманістичних цінностей та керування ними у власному житті; 
співпадіння гуманістичних цінностей із основними смисложиттєвими орієнтирами особистості [3: 27-30]. 

Сформованість гуманістичних цінностей доцільно розглядати в контексті спектру проявлення її 
складових: 

1. Пізнання гуманістичних цінностей  характеризується ступенем і повнотою взаємодії особистості з 
найкращими зразками моральної та гуманної поведінки, що є найбільш коштовним надбанням людства, 
й представлено такими показниками: пасивно-споглядальне пізнання – особистість виступає як 
своєрідний реципієнт знань про гуманне, при цьому гуманістичні цінності освоюються переважно у 
процесі спілкування з найкращими традиціями людської цивілізації; активно-ситуативне пізнання – 
особистість намагається зрозуміти сутність гуманізму (гуманного) та його вплив на розвиток людини й 
суспільства, виявляє бажання до освоєння гуманістичних ідеалів, проте пізнання гуманістичних 
цінностей та їх творення носять безсистемний (ситуативний) характер; активно-регулярне пізнання – 
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особистість розуміє гуманістичні цінності як головну ідею розвитку суспільства загалом, вважає своїм 
обов’язком примноження гуманного, створення й розвиток цінностей громадянського суспільства, при 
цьому пізнання гуманістичних цінностей носить свідомий та системний характер, спрямоване на 
творіння добра, перетворення світу на засадах моральності та людяності. 

2. Спрямованість ціннісної системи особистості – визначається тим, наскільки особистість 
зорієнтована на інтереси іншої людини, громади, суспільства загалом, й характеризується наступними 
показниками: ''Я-спрямованість''  особистість схильна розглядати гуманістичні цінності радше як стиль 
ставлення до себе, а не як стиль міжособистісних відносин, будь-що досягаючи власної мети; ''Ти-
спрямованість''  особистість націлена на спілкування і підтримання рівних стосунків з іншими людьми 
та не відмовляється їм допомагати, проте індивід приймає рішення або діє в основному під впливом 
власних пріоритетів; ''Вони-спрямованість''  особистість схильна до керування у своїй діяльності 
інтересами і потребами інших людей, її ціннісна система націлена на допомогу іншим членам людської 
спільноти, покращення життя людства загалом. 

3. Реалізація особистістю гуманістичних цінностей – свідчить про характер та ступінь використання 
людиною у своїй життєдіяльності принципів та ідей гуманізму, й характеризується такими показниками: 
емоційна реалізація – особистість використовує гуманістичні цінності переважно на чуттєвому рівні (від 
хвилювання до співчуття та жалощів); логіко-гностична реалізація – особистість у процесі своєї 
життєдіяльності прагне оволодіти знаннями про моральні ідеали та норми, при цьому в процесі 
інтеріоризації такого соціального досвіду індивід має змогу оцінювати різноманітні явища оточуючої 
дійсності, зіставляти їх, визначати ступінь їх відповідності основним морально-етичним нормам; 
поведінково-діяльнісна реалізація – гуманістичні цінності особистості обумовлюють відповідну 
спрямованість соціокультурної поведінки особистості, яка має на меті, передусім, покращення життя 
(гуманізацію життєдіяльності) інших членів людської спільноти [3: 31-35]. 

Приступаючи безпосередньо до аналізу окремих аксіологічних компонентів системи гуманістичних 
цінностей школярів, яку можливо сформувати засобами хімічної освіти, зазначимо, насамперед, що 
ураховуючи взаємозв’язок гуманістичних цінностей з основними умовами збереження й розвитку 
суспільства і особистості, можна стверджувати, що цих цінностей не може бути багато. Так, В. Сергєєва 
до основних прав і гуманістичних цінностей людського роду відносить лише шість ціннісно-правових 
діад, що становлять завершене структурне ціле – систему: 1) право на життя (вітальна цінність) і право 
на здоров’я (валеологічна цінність); 2) право на людське співтовариство (соцієтальна цінність) і право на 
особисту свободу (лібертальна цінність); 3) право на працю (прагматична цінність) і право на особисту 
власність (приватна цінність); 4) право на пізнання (гностична цінність) і право на інформацію 
(інформаційна цінність); 5) право на спілкування (комунікативна цінність) і право на індивідуальність 
(унікативна цінність); 6) право на творчість (креативна цінність) і право на всебічний розвиток 
(калокагативна цінність). 

В даних діадах кожне перше право виступає як процес, а друге – його результат. Послідовність 
ціннісно-правових діад указує на черговість їхньої реалізації в системі; тому діада ''життя – здоров’я'' більш 
загальна порівняно з діадою ''людське співтовариство – свобода''. Всередині діад перше право є 
передумовою появи й існування другого (звідси, наприклад, виводиться формула: ''здоров’я особи можливе 
тільки за умови якісного життя''). Останні елементи попередніх діад визначають перші елементи наступних, 
тому цілком правомірно стверджувати, що ''людське співтовариство є умовою здоров’я особистості''. 
Виділені шість діад виражають головний зміст у ціннісно-правовому просторі людського суспільства. Будь-
які інші права і гуманістичні цінності є похідними від вище розглянутих. Хоча право на всебічний розвиток 
і завершує наведену ціннісну систему, але це не вказує на його ''залишкове значення'' в людській культурі, а 
свідчить про те, що для його повного задоволення потрібна обов’язкова комплексна реалізація всіх 
попередніх. Всебічний розвиток гуманної особистості є результатом дії ціннісно-правової системи загалом 
і його треба розцінювати як загальну стратегічну мету існування людства [15: 17]. 

Останнім часом поширюється тенденція до вироблення особистістю власної ціннісної системи на 
основі ціннісного релятивізму. У той же час учитель за родом своєї діяльності має виховувати 
підростаюче покоління у дусі орієнтації на нетлінні норми, принципи та цінності, що непідвладні часу. У 
зв’язку з цим особливої актуальності набуває визначення засадних (базових) гуманістичних цінностей, 
які мають високу ступінь універсалізації, тобто підтримуються переважною більшістю суспільства. 
Визначаючи перелік засадних гуманістичних цінностей у структурі шкільної хімічної освіти, ми 
виходили з таких міркувань: означені цінності повинні бути адекватними змісту педагогічної діяльності 
– мати формуючий, перетворюючий характер; відповідати принципам етики, добра, людяності, 
моральності; мати суспільну й особистісну значущість; забезпечувати стійке позитивне ставлення 
особистості до оточуючої дійсності. До переліку таких цінностей варто включити, насамперед, саму 
людину й ті сфери життєдіяльності, в яких вона самоутверджується як особистість, а також набуває 
загальнолюдські і національні цінності. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (70). Педагогічні науки 

42 

Отже, до зазначеного переліку нами включено наступні гуманістичні цінності: людина, її ''Я'', людство, 
суспільство, людські відносини (людяність, цінність спілкування, взаєморозуміння, взаємоповага, 
співробітництво та ін.); життя, сенс життя, здоров’я та його компоненти (соматичне, фізичне, психічне, 
моральне здоров’я), здоровий спосіб життя, безпека життєдіяльності (хімічна безпека); цінність природи, 
Землі, Всесвіту, благополучна екологія як умова життя, збереження природи і довкілля; моральні (етичні) 
цінності – добро, честь, гідність, справедливість, відповідальність, толерантність, моральність та ін.; 
внутрішня свобода, цінності вільного вибору (самовизначення, саморозвиток, самореалізація, самостійне і 
критичне мислення, самоконтроль та ін.); цінності творчої діяльності та діяльності (праці) загалом на благо 
суспільства, умови для вільного і творчого саморозвитку; цінності науки, наукових знань, процесу 
пізнання, наукової діяльності, істина, наукова картина світу, науковий і технічний прогрес; культурні 
цінності (цінності творів культури, цінність мови, звичаїв, традицій та ін.). 

Розглядаючи життя, діяльність, життєдіяльність людини як вічні гуманістичні цінності, безпека яких 
повинна бути забезпечена загальними зусиллями на всіх рівнях, ми констатуємо необхідність нагальної 
аксіологізації хімічної освіти й актуалізації в її змісті додаткового поняття-цінності ''хімічна безпека'', 
оскільки в сучасному матеріалізованому світі кожна людина має від народження справу переважно з 
синтетичними продуктами. Хімічна безпека – це стан захищеності людини, соціуму і природного 
середовища від шкідливого впливу хімічно небезпечних речовин [18: 79]. Й від того, наскільки людина 
вміє з ними поводитись, залежить все її життя, життя оточуючих людей та прийдешніх поколінь. Все, що 
ми зараз йменуємо екологічними і техногенними проблемами, є наслідком низької функціональної 
освіченості й відсутності культури використання необхідних людству синтетичних, штучних і природних 
речовин й матеріалів. А тому важливо, аби в процесі хімічної освіти учні усвідомили, що хімічна безпека – 
також одна з найважливіших аксіологічних категорій буття в системі сучасних гуманістичних цінностей, а 
хімічна освіченість й хімічна культура нині визначають безпечність життєдіяльності людини. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, сьогодні в хімічній освіті на 
перше місце виходить гуманістична парадигма, основу якої складають гуманістичні цінності, котрі, 
будучи онтологічно пов’язані з духовними цінностями, утверджують, насамперед, примат людської 
особистості й таких абсолютних категорій, як Життя, Істина, Добро, Красота. 

У процесі дослідження з’ясовано, що становлення особистісного в людині передбачає засвоєння 
системи гуманістичних цінностей, що складає основу її гуманітарної культури. Питання про їх 
упровадження у освітній процес має велику соціальну значимість. Від його успішного вирішення 
залежать перспективи гуманізації освіти, смисл якої полягає в тому, аби забезпечити свідомий вибір 
особистістю духовних цінностей й сформувати на їх основі стійку, несуперечливу, індивідуальну 
систему гуманістичних орієнтацій. Це цілком стосується і шкільної хімічної освіти, яка має всі необхідні 
передумови для всебічного розвитку особистості школяра на засадах гуманістичних і загальнолюдських 
цінностей, науковості і систематичності знань, їх значущості для соціального становлення людини. 
Насамперед, це мета шкільної хімічної освіти, яка нині полягає у формуванні в учнів засобами 
навчального предмета системи знань про речовини, необхідної для соціалізації та творчої самореалізації 
особистості, створенні уявлення про природничо-наукову картину світу, інтелектуальному розвитку, 
виробленні екологічного стилю мислення, вихованні громадянина демократичного суспільства. Отже, 
хімічні знання перестають бути самоціллю процесу навчання хімії, а стають засобами набуття учнями 
компетентностей, залучення до культури та загальнолюдських цінностей, розвитку гуманної особистості. 
Її визначальною рисою в сучасному суспільстві є не лише ''сума знань'', якою вона володіє, а уміння 
використовувати здобуті знання та бажання й здатність поповнювати їх самостійно, оскільки без цього 
людина не має шансів адаптуватися до динамічних умов антропогенного середовища. 

Тому подальші наші дослідження ми вбачаємо в розробці педагогічної системи контекстного 
формування означених цінностей разом з екологічними у процесі шкільної хімічної освіти. 
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Роман С. В. Гуманистические ценности в структуре школьного химического образования. 

В статье раскрыта сущность понятия "гуманистические ценности" через смысловой анализ его 
базовых категорий ''гуманизм'', ''гуманность'' и ''гуманизация''. Конкретизированы отличия 

педагогических дефиниций ''гуманизация'' и ''гуманитаризация''. Приведены параметры 
социокультурного назначения гуманистических ценностей, критерии их отбора, существенные 
признаки, а также компоненты, уровни, показатели проявления сформированности указанных 

ценностей, влияние на этот процесс ряда объективных и субъективных факторов. 

Roman S. V. Humanistic Values in the Structure of the School Chemical Education. 

The article reveals the essence of the concept ''humanistic values'' through the semantic analysis of its basic 
categories ''humanism'', ''humanity'', ''humanization''. The differences of the pedagogical definitions 

''humanization'' and ''humanitarization'' are concretized. The parameters of the sociocultural purpose of 
humanistic values, criteria of their selection, essential signs, and also components, levels, indicators of 
formedness manifestation of the specified values formation, the influence on this process of a number of 

objective and subjective factors are specified. 
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ФОРМУВАННЯ СПРЯМОВАНОСТІ НА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ В 
ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ 

У статті проаналізовано пріоритети, сучасний стан та основні підходи до професійної підготовки 
майбутніх інженерів-педагогів. Доведено провідну роль спрямованості на особистісно орієнтоване 
навчання у процесі формування готовності майбутніх інженерів педагогів до реалізації особистісно 

орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти. 

Постановка проблеми. Головною метою української системи освіти на сучасному етапі її розвитку є 
''створення умов для розвитку і самореалізації кожної особистості як громадянина України''. У такому 
контексті освіта є ''стратегічною основою розвитку особистості'', а пріоритетом державної політики в 
галузі освіти визначена її особистісна орієнтація [1: 4-6]. 

Відтак, розвиток освітнього простору України детермінується процесами європейської інтеграції, які 
впливають на всі сфери життя держави, а тому і на стан вищої освіти, що чітко визначено орієнтирами 
модернізації освітньої діяльності у контексті входження в освітній та науковий європейський простір [2: 3-4]. 
За цих умов однією з основних цілей інтеграційного процесу є ''розширення індивідуальних свобод 
особистості'' [7, с. 6-7]. 

Необхідність реформування системи освіти України, її вдосконалення і підвищення рівня якості є 
найважливішою соціокультурною проблемою, яка значною мірою обумовлюється процесами 
глобалізації та потребами формування позитивних умов для індивідуального розвитку людини, її 
соціалізації та самореалізації у світі [4; 5]. Отже, реалізація ідей та принципів державної політики в 
галузі освіти робить необхідним дослідження теоретичних засад особистісно орієнтованого навчання. 

Пріоритетом основних структурних засад створення європейського освітнього простору Комісія 
Європейського Союзу визначила високий рівень діяльності у галузі створення та впровадження 
стандартів підготовки фахівців професійної освіти, оскільки саме сучасні проблеми професійної освіти 
потребують спільних зусиль щодо їх вирішення [6: 190]. 

У цьому контексті підготовка майбутніх інженерів-педагогів до професійного становлення і творчої 
діяльності в професійно-технічних закладах освіти є актуальним завданням вищої освіти в Україні, 
оскільки основне завдання щодо навчання та виховання робітничого потенціалу країни в професійно-
технічних закладах освіти покладено саме на інженерно-педагогічних працівників [7: 112-114].  

Мета статті полягає у визначенні ролі спрямованості на особистісно орієнтоване навчання у 
профільній підготовці майбутніх інженерів педагогів. 

Виклад основного матеріалу. Головною метою системи вищої інженерно-педагогічної освіти, як 
зазначено в Концепції розвитку інженерно-педагогічної освіти в Україні, є підготовка майбутніх 
інженерів-педагогів високої кваліфікації, здатних здійснювати соціально-професійну та виробничо-
технологічну діяльність, згідно з державним соціальним замовленням для потреб професійно-технічних 
навчальних закладів [8]. 

У Концепції розвитку професійно-технічної освіти в Україні особлива увага надається формуванню 
якісно нового типу педагога професійної школи, який органічно поєднує функції викладача та майстра 
виробничого навчання [9: 41]. 

Необхідною умовою підготовки майбутнього інженера-педагога до впровадження навчання, 
орієнтованого на розвиток та саморозвиток особистості учня професійно-технічного закладу освіти, за 
нашими висновками, є формування спрямованості на особистісно орієнтоване навчання, яке 
забезпечується шляхом: 

– модернізації змісту дисциплін педагогічної підготовки; 
– упровадження варіативності форм і методів навчальної діяльності, спрямування педагогічних 

практик на особистісно орієнтоване навчання; 
– організації наукової роботи по вивченню і систематизації досвіду реалізації особистісно 

орієнтованого навчання. 
Теоретична підготовка з дисциплін педагогічного циклу здійснюється в процесі вивчення майбутніми 

інженерами-педагогами ''Вступу до спеціальності'' на 1-му курсі, ''Педагогіки'' – на 2-му, ''Професійної 
педагогіки'' – на 3-му та ''Методики виховної роботи'', ''Методики викладання інженерних дисциплін'', 
''Методики педагогічних досліджень'', ''Соціальної педагогіки'' на 5-му курсі. Проте, як свідчать 
результати дослідження, традиційний зміст дисциплін педагогічної підготовки у сучасних вищих 
навчальних закладах не забезпечує формування спрямованості майбутнього інженера-педагога на 
особистісно орієнтоване навчання в професійно-технічних закладах освіти, а тому потребує 
вдосконалення та модернізації. Саме тому метою модернізації змісту дисциплін педагогічної підготовки 
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майбутнього інженера-педагога є формування теоретичних і практичних знань гуманізації освітнього 
процесу й особливостей особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти, 
мотивації до такого навчання, до пізнання та сприяння розвитку особистості учня.  

 Означена модернізація передбачає оволодіння майбутніми інженерами-педагогами знаннями теорії 
та практики особистісної орієнтації навчання, а саме: понять ''людина'', ''особистість'', ''індивід'', 
''гуманізація освіти'', ''особистісний підхід'', ''суб’єктний досвід'', ''особистісно орієнтоване навчання'', 
''технології особистісно орієнтованого навчання''. Засобом модернізації визначено включення до змісту 
дисциплін педагогічної підготовки відповідних модулів та тем. Іншою важливою метою модернізації 
змісту дисциплін педагогічної підготовки є формування у майбутніх інженерів-педагогів системи 
мотивів та цінностей, пов’язаних з усвідомленням неповторності та ролі особистості учня в процесі 
організації його навчання в професійно-технічному закладі освіти; усвідомленням необхідності 
застосування особистісно орієнтованого навчання, появою потреби й бажання пізнавати, сприяти 
розвитку особистості учня та розробляти власні методики особистісно орієнтованого навчання. 

З метою ознайомлення з історією зародження й становлення гуманістичних поглядів у філософській, 
психологічній, педагогічній науках до змісту дисципліни ''Вступ до спеціальності'', з якої розпочинається 
вивчення майбутніми інженерами-педагогами першого року навчання блоку педагогічних дисциплін, 
доцільно внести наступні теми: ''Гуманізація освіти – сучасний напрямок розвитку системи професійної 
підготовки робітничих кадрів в Україні''; ''Розв’язання актуальних проблем вітчизняної психолого-
педагогічної науки шляхом реалізації особистісного підходу в процесі організації навчання учнів 
професійно-технічних закладів освіти''. Лекції з даних тем доцільно проводити у формі діалогу, в ході 
якого мають обговорюватися питання, заздалегідь підготовлені викладачем, а також ті питання, які 
виникають у майбутніх інженерів-педагогів у ході лекції. 

Практичні заняття, завданням яких є закріплення знань теорії й практики гуманізації освіти, 
організовуються у формі ''круглого столу''. Майбутнім інженерам-педагогам пропонуються наступні 
питання для обговорення: ''Концептуальні засади та практичний досвід гуманізації освітнього процесу''; 
''Сучасні тенденції гуманізації освітнього процесу в професійно-технічних закладах освіти''; ''Проблеми 
реалізації особистісного підходу в навчанні учнів професійно-технічних закладів освіти: шляхи та 
перспективи розв’язання''. 

На семінарських заняттях зі ''Вступу до спеціальності'' майбутнім інженерам-педагогам пропонується 
підготувати доповіді на теми: ''Зародження гуманістичних поглядів у давньогрецькій філософії 
(Демокріт, Сократ, Платон, Аристотель)''; ''Філософські погляди середньовічних просвітників-гуманістів 
Тертулліана, Августина, Аквіната в епоху монополії церкви'', ''Вклад філософів Еразма Роттердамського, 
Вітторіно да Фельтре, Франсуа Рабле, Мішеля Монтеня у розвиток гуманістичних поглядів епохи 
Відродження''; ''Пріоритет особистості дитини в педагогічних вченнях великих педагогів-гуманістів Я. 
А. Коменського та І. Г. Песталоцці''; ''Особистість у працях українського філософа-просвітника Г. 
С. Сковороди''; ''Становлення гуманної педагогіки К. Д. Ушинського, А. С. Макаренка та В. 
О. Сухомлинського''; ''Розв’язання проблем гуманізації освіти в працях сучасних вітчизняних дослідників 
(філософів, психологів, педагогів)''. 

Для оволодіння майбутніми інженерами-педагогами знаннями структури, особливостей пізнання, 
функціонування й розвитку особистості учня передбачається включення модуля ''Психолого-педагогічні 
засади вивчення та формування особистості учня професійно-технічного закладу освіти'' в зміст 
дисципліни ''Педагогіка'' на другому курсі навчання. 

Метою вивчення модуля ''Особистісно орієнтоване навчання: пріоритети, суть, зміст'', який вводиться 
в зміст дисципліни ''Професійна педагогіка'' для студентів спеціальності ''Професійна освіта'' третього 
року навчання є формування їх знань теорії й практики особистісно орієнтованого навчання (мети, 
завдань, принципів, форм, методів, засобів, особливостей оцінювання навчальних досягнень, рефлексії) 
та формування мотивації до майбутньої педагогічної діяльності в професійно-технічних закладах освіти 
на засадах особистісно орієнтованого навчання. 

Модернізація змісту дисциплін педагогічної підготовки для майбутніх інженерів-педагогів п’ятого 
року навчання передбачає включення теми ''Особистісно орієнтовані технології викладання інженерних 
дисциплін у професійно-технічних закладах освіти'' до дисципліни ''Методика викладання інженерних 
дисциплін'', в ході вивчення якої студенти оволодівають знаннями сучасних концепцій особистісно 
орієнтованої технологізації навчального процесу. 

Формування системи позитивних мотивів до особистісно орієнтованої технологізації навчального процесу 
та систематизацію знань з даної теми забезпечує виконання майбутніми інженерами-педагогами творчого 
завдання: заповнити порівняльну таблицю параметрів традиційних й особистісно орієнтованих технологій 
навчання. Завданням практичних занять є: обговорити, порівняти та зробити висновки щодо специфіки 
застосування в процесі викладання інженерних дисциплін у професійно-технічних закладах освіти найбільш 
визнаних технологій особистісно орієнтованого навчання: технології розвивального навчання, проектної 
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технології, технології саморозвитку (технології формування творчої особистості, технології навчання як 
дослідження, технології евристичного навчання, технології створення ситуацій успіху). 

Для студентів п’ятого року навчання передбачається включення до змісту дисципліни ''Соціальна 
педагогіка'' теми ''Роль особистості учня в процесі його соціалізації''. В ході проблемної лекції із цієї теми 
майбутні інженери-педагоги встановлюють особливості самоусвідомлення, самовизначення, 
самореалізації особистості учня професійно-технічного закладу освіти в процесі його соціалізації. На 
практичному занятті студентами в мікрогрупах досліджуються наступні питання: ''Вплив мегафакторів, 
макрофакторів та мезофакторів на процес соціалізації учня'', ''Мікросоціум та його вплив на особистість 
учня професійно-технічного закладу освіти''. 

Таким чином, модернізація змісту дисциплін педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
забезпечує: 

 – оволодіння знаннями теорії й практики гуманізації освітнього процесу, пізнання та розвитку особистості 
учня в процесі навчання, особистісної орієнтації навчання в професійно-технічних закладах освіти;  

– формування в майбутнього інженера-педагога системи мотивів, цінностей, переконань у 
неповторності та винятковій ролі особистості учня в процесі його навчання; потреб і бажання 
організовувати особистісно орієнтоване навчання в ході майбутньої педагогічної діяльності у 
професійно-технічних закладах освіти. 

Упровадження варіативності форм і методів навчальної діяльності в ході вивчення педагогічних 
дисциплін здійснюється з метою оволодіння майбутніми інженерами-педагогами практичними уміннями 
й навичками використовувати особистісно орієнтовані форми, методи та засоби навчання. Для 
забезпечення варіативності майбутнім інженерам-педагогам у процесі організації їх навчальної 
діяльності з педагогічних дисциплін пропонуються наступні форми: лекції-діалоги, проблемні лекції, 
лекції-прес-конференції, семінари-диспути, семінари-практикуми, дослідницькі семінари, практичні 
заняття – засідання ''круглого столу'', практичні заняття моделювання педагогічної діяльності. 

Метою лекції-діалогу ''Розв’язання актуальних проблем вітчизняної психолого-педагогічної науки 
шляхом реалізації особистісного підходу в процесі організації навчання учнів'', яка проводиться для 
студентів першого курсу, є оволодіння та особистісне привласнення знань теорії гуманізації освіти. 
Викладачем готується система питань, завдяки якій студенти приходять до розуміння й особистісного 
сприйняття навчального матеріалу. Характерною особливістю лекції-діалогу є тісна пізнавальна та 
емоційна взаємодія викладача та студента. 

На початку проблемної лекції ''Історія розвитку та генезис поняття ''особистість'' у філософській, 
психологічній, педагогічній науках'' (2 курс) викладачем формулюються проблемні питання, які 
потребують дослідження та розв’язання. Наприкінці лекції студенти пропонують шляхи розв’язання 
проблеми, визначеної лектором, та формулюють власні проблеми, після чого відбувається їх 
обговорення, перевірка отриманих результатів, співставлення їх із початковою гіпотезою, систематизація 
й узагальнення отриманих знань, обговорення роботи. 

 Метою лекції-прес-конференції ''Особистісно орієнтовані технології викладання інженерних 
дисциплін у професійно-технічних закладах освіти'' (5 курс) є створення умов для особистісної реалізації 
майбутніх інженерів-педагогів. У ході лекції після вступної доповіді викладача заслуховуються доповіді 
''прес-центру'', після чого студенти ставлять запитання, на які відповідають один або декілька членів 
''прес-центру''. Кінцевим етапом лекції є обговорення та підведення її підсумків. 

У ході семінару-диспуту ''Роль особистості учня професійно-технічного закладу освіти в процесі його 
навчання'' студенти другого курсу вчаться відстоювати свою позицію, вести наукову дискусію з 
означеної проблеми, шляхом співставлення різних точок зору приходити до її оптимального розв’язання. 
Питання для обговорення й вирішення поставленої проблеми формулюються на початку заняття спільно 
викладачем і студентами. Важливою за таких умов є наявність актуальної проблеми, яка потребує 
розв’язання, та широта точок погляду на неї. 

На практичному занятті моделювання педагогічної діяльності ''Особливості застосування особистісно 
орієнтованих форм і методів навчання в професійно-технічному закладі освіти'', яке проводиться для 
студентів третього курсу, розв’язується завдання щодо оволодіння майбутніми інженерами-педагогами 
уміннями застосовувати теоретичні знання в майбутній практичній діяльності, формується їх здатність 
розв’язувати нестандартні педагогічні ситуації. За такого підходу викладач виконує роль консультанта, тоді 
як від студента вимагається високий рівень активності, самостійності, наполегливості в досягненні мети. 

Ефективними у процесі впровадження варіативності навчальної діяльності майбутніх інженерів-
педагогів є такі методи:  

– діалогічні методи викладання навчального матеріалу (бесіда, пояснення, дискусія, консультування); 
– методи стимулювання та мотивації учіння (пізнавальні, ділові педагогічні ігри, заохочення); 
– пошуково-творчі методи (евристичні, проблемні, дослідницькі); 
– аналіз педагогічних ситуацій (проблемних, звичайних, нетипових); 
– методи дослідження інформаційних джерел (планування, конспектування); 
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– контрольно-оцінкові методи (попередній екзамен, усна доповідь, усне обговорення, тестування, 
творча контрольна робота). 

Забезпечення варіативності форм і методів навчальної діяльності майбутніх інженерів-педагогів у 
процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін здійснюється шляхом надання їм права та свободи 
вибору. Під час вибору форм і методів навчальної діяльності перевага надається особистісно 
орієнтованим, оскільки саме вони сприяють розвитку особистості майбутнього інженера-педагога та 
забезпечують його підготовку до застосування таких форм, методів і засобів у процесі організації 
особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти. 

Спрямування на особистісно орієнтоване навчання педагогічної практики на третьому та п’ятому 
курсах має за мету оволодіння майбутніми інженерами-педагогами практичними уміннями, навичками, 
набуття досвіду організації особистісно орієнтованого навчання та передбачає вдосконалення, в 
порівнянні з традиційною педагогічною практикою, діяльності майбутніх інженерів-педагогів у процесі 
проходження практики в професійно-технічних закладах освіти. 

З метою вивчення особистісних якостей та властивостей учнів професійно-технічних закладів освіти 
майбутні інженери-педагоги ведуть спостереження за їхньої навчальною діяльністю, проводять бесіди, 
анкетування, виявляють особистісні характеристики учнів у процесі спілкування. Результати 
дослідницької роботи майбутні інженери-педагоги занотовують в щоденник педагогічної практики та 
обговорюють в процесі роботи школи майбутнього інженера-педагога ''Пізнай та допоможи розкритися''. 

У ході проходження педагогічної практики, спрямованої на особистісно орієнтоване навчання, 
майбутні інженери-педагоги ведуть спостереження за теоретичними та практичними заняттями 
викладачів професійно-технічних закладів освіти, здійснюють аналіз занять з позиції їх спрямування на 
особистісно орієнтоване навчання, заповнюють щоденники спостережень.  

Майбутніми інженерами-педагогами проводяться також особистісно орієнтовані виробничі (на 
третьому курсі) та теоретичні заняття (на п’ятому курсі). Більшість студентів третього курсу в ході 
проведення виробничих занять мету заняття формулюють спільно з учнями, вдало застосовуючи 
особистісно орієнтовані форми й методи навчання, результати діяльності учнів оцінюються не лише з 
позиції набутих умінь і навичок роботи з технічним обладнанням, а й з позиції особистісних 
новоутворень учнів. Проведені заняття обговорюють з викладачем – керівником педагогічної практики, 
спрямованої на особистісно орієнтоване навчання. Самоаналіз проведених занять майбутні інженери-
педагоги занотовують в щоденник педагогічної практики.  

Студенти п’ятого курсу відпрацьовують у ході педагогічної практики вміння застосовувати 
особистісно орієнтовані технології навчання. Особливу перевагу майбутні інженери-педагоги надають 
технологіям розвивального навчання, саморозвитку, евристичного навчання та створення ситуацій 
успіху. Самоаналіз занять, висновки щодо переваг, недоліків тих чи інших технологій особистісно 
орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти майбутні інженери-педагоги записують 
в щоденники педагогічної практики для обговорення в процесі роботи школи майбутнього інженера-
педагога ''Пізнай та допоможи розкритися''. 

У свою чергу, метою науково-практичної роботи по вивченню та систематизації досвіду організації 
особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти є інтеграція набутих 
теоретичних і практичних знань, умінь особистісно орієнтованого навчання, навичок їх творчого 
застосування у майбутній педагогічній діяльності. 

Важливим напрямом діяльності майбутніх інженерів-педагогів у ході проходження педагогічної 
практики є вивчення ними досвіду роботи викладачів професійно-технічних закладів освіти щодо 
впровадження особистісно орієнтованого навчання. З цією метою майбутні інженери-педагоги 
знайомляться з нормативною документацією професійно-технічного закладу освіти, вивчають проблемну 
тему закладу, аналізують напрацювання методичних об’єднань викладачів із проблеми реалізації 
особистісно орієнтованого навчання, вивчають досвід роботи викладачів щодо впровадження 
особистісно орієнтованого навчання. 

У ході проходження педагогічної практики майбутні інженери-педагоги обирають тему науково-
практичної дослідницької роботи. Особлива увага в процесі дослідницької діяльності надається 
вивченню та розв’язанню наступних проблем особистісно орієнтованого навчання в професійно-
технічних закладах освіти: ''Особливості формування особистості учня професійно-технічного закладу 
освіти''; ''Урахування особистісного досвіду учня професійно-технічного закладу освіти в процесі 
організації його навчання''; ''Особистісно орієнтоване освітнє середовище в процесі навчання учнів 
професійно-технічних закладів освіти''; ''Суб’єкт-суб’єктна взаємодія інженера-педагога та учня 
професійно-технічного закладу освіти в ході організації його навчання''; ''Організація самостійної 
навчальної діяльності учнів професійно-технічних закладів освіти в умовах особистісно орієнтованого 
навчання''; ''Контроль навчальної діяльності учнів професійно-технічних закладів освіти в умовах 
особистісно орієнтованого навчання''. 
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Таким чином, формування спрямованості майбутнього інженера-педагога на особистісно орієнтоване 
навчання є важливою умовою його підготовки до реалізації особистісно орієнтованого навчання в 
професійно-технічних закладах освіти. Формування системи особистісних цінностей майбутнього 
інженера-педагога, пов’язаних з усвідомленням неповторності, цінності особистості кожного учня, 
мотивів до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти (ціннісно-
мотиваційного компоненту) забезпечується шляхом модернізації змісту дисциплін педагогічної 
підготовки (включення тем, які розкривають питання зародження та розвитку гуманістичних поглядів у 
філософській, психологічній, педагогічній науках, питання становлення особистісного підходу в освіті, 
проблеми пізнання, сприяння розвитку особистості учня в процесі навчання).  

У свою чергу, модернізація змісту дисциплін педагогічної підготовки забезпечує формування та 
особистісне привласнення майбутнім інженером-педагогом знань теорії й практики особистісно 
орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах освіти (змістовий компонент підготовки). 

Упровадження в практику підготовки майбутніх інженерів-педагогів варіативності форм (лекцій-
діалогів, проблемних лекцій, лекцій-прес-конференцій, семінарів-диспутів, семінарів-практикумів, 
дослідницьких семінарів) та методів (діалогічних, стимулювання та мотивації учіння, пошуково-творчих, 
аналізу педагогічних ситуацій, контрольно-оцінкових) навчальної діяльності, а також спрямування 
педагогічних практик студентів 3, 5-их курсів на особистісно орієнтоване навчання (спостереження за 
навчальною діяльністю учнів, бесіди, анкетування; спостереження та аналіз занять у професійно-
технічних закладах освіти з позиції їх орієнтації на особистісно орієнтоване навчання, заповнення 
щоденників спостережень; проведення особистісно орієнтованих виробничих та теоретичних занять, 
самоаналіз проведених занять) забезпечує формування умінь і навичок майбутніх інженерів-педагогів 
організовувати особистісно орієнтоване навчання в професійно-технічних закладах освіти. 

З метою формування вмінь майбутнього інженера-педагога створювати власні методики особистісно 
орієнтованого навчання, вмінь виявляти, досліджувати та розв’язувати проблеми особистісно 
орієнтованого навчання ефективною є наукова робота майбутніх інженерів-педагогів по вивченню та 
систематизації досвіду організації особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних закладах 
освіти (вивчення, аналіз, розв’язання проблемних тем закладу, досвіду впровадження особистісно 
орієнтованого навчання викладачами професійно-технічних закладів освіти; розробка майбутніми 
інженерами-педагогами дослідницьких робіт). 

У контексті формування спрямованості на особистісно орієнтоване навчання доведено ефективність 
упровадження в практичну діяльність вищих навчальних закладів визначених напрямів модернізації 
мети, змісту, методів, форм аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності майбутніх інженерів-
педагогів, що загалом сприяє підготовці до особистісно орієнтованого навчання в професійно-технічних 
закладах освіти. 

Подальшого дослідження, на наш погляд, потребують: обґрунтування умов формування готовності до 
реалізації особистісно орієнтованого навчання в процесі післядипломної освіти інженерно-педагогічних 
працівників; розробка і вдосконалення методик особистісно орієнтованого навчання в професійно-
технічних закладах освіти. 
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Романчук Н. А. Формирование направленности на личностно ориентированное обучение в процессе 
профессиональной подготовки будущих инженеров-педагогов. 

В статье проанализированы приоритеты, современное состояние, основные подходы в 
профессиональной подготовке будущих инженеров-педагогов. Доказана ведущая роль 

направленности на личностно ориентированное обучение в процессе формирования готовности 
будущих инженеров-педагогов к реализации личностно ориентированного обучения в 

профессионально-технических учебных заведениях. 

Romanchuk N. O. The Formation of the Orientation on the Personal Oriented Education during the Future 
Engineering Teachers' Professional Preparation. 

The article analyzes priorities, the current state, basic approaches for the future engineering teachers' 
professional preparation. The leading role of the orientation on the personal oriented education in the process 
of forming future engineering teachers' readiness for the implementation of the personal oriented education in 

the vocational and technical educational institutions are proved. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОЇ РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО 
САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ РОБІТНИЧОЇ МОЛОДІ  

Трансформація тоталітарного суспільства в Україні в громадянське стимулює посилення уваги до 
проблеми громадянського виховання підростаючого покоління. Формування громадянського 

самовизначення неможливе без наявності високого рівня громадянської свідомості, самостійності 
суджень, уміння приймати відповідальні рішення. У статті розглянуто оптимальні форми і методи для 

організації виховної роботи з формування громадянського самовизначення учнів професійно-технічних 
навчальних закладів у позанавчальній діяльності.  

Постановка проблеми. Удосконалення будь-якого суспільства немислиме без систематичної та 
цілеспрямованої роботи щодо розвитку і становлення особистості. Але досягти зрілості як особистість 
людина здатна лише через громадянське бачення світу, через оцінку усього, що відбувається навколо, з 
позицій власної активної участі та відповідальності за ті процеси, що проходять у суспільстві. Реформа 
освіти ставить проблему виховання громадянина на перше місце, оскільки добре відомою є незаперечна 
істина: аби демократія стала реальністю життя, потрібні зацікавленість людей у досягненні суспільно 
важливих цілей, відповідальність за долю суспільства як за свою власну, сприяння зближенню інтересів 
особи та суспільства, держави. 

Метою статті є розгляд оптимальних форм і методів для організації виховної роботи з формування 
громадянського самовизначення учнів професійно-технічних навчальних закладів у позанавчальній 
діяльності.  

Виклад основного матеріалу. Згідно з В. Вороновим, форму позанавчальної виховної роботи можна 
визначити як конкретний спосіб організації відносно вільної діяльності учнівської молоді у навчальному 
закладі, їх самодіяльності під керівництвом педагогів [1: 22]. Серед форм, які виявилися оптимальними 
для організації виховної роботи з учнями ПТНЗ, можна назвати: факультативний курс ''Громадянське 
самовизначення робітничої молоді'', правознавчий клуб ''Закон і ми'', дискусійну студію ''Позиція'', 
волонтерський клуб, секційну, музейну, гурткову (народознавчий, краєзнавчий, історичний клуби) 
роботу; політичні інформації, виховні години (години класного керівника і майстра виробничого 
навчання), різноманітні конкурси, акції, інформаційні лекції, навчальні ігри, роботу учнівського 
самоврядування та ін. 

Зі змістом формування громадянського самовизначення органічно пов’язані й методи. Методи 
формування громадянського самовизначення ми означаємо як способи взаємопов’язаної діяльності 
педагога й учнів з метою вироблення в останніх стійких звичок і навичок громадянської поведінки, 
розвиток громадянських якостей. Базовими при впровадженні структурно-функціональної моделі стали 
такі методи: інформаційні, дискусійні, драматизації, розв’язування моральних задач, превентивні вправи, 
педагогічні ігри, проектні, психологічні, саморегуляції, групової роботи, практично-діяльнісні. 

Формування громадянського самовизначення неможливе без наявності високого рівня громадянської 
свідомості, самостійності суджень, без уміння приймати відповідальні рішення. Основою є практична 
діяльність відповідного спрямування. Як один із напрямів розв’язання означеного завдання є участь у 
самоврядуванні. Самоврядування – це спосіб організації життя учнівського колективу, який полягає у 
залученні всіх його членів до планування, організації, контролю і підбиття підсумків навчальної й 
суспільно-корисної праці. Головне – задовольнити природне бажання молодих людей самим вирішувати, 
яким повинен бути зміст їхнього життя, поставити їх в умови бути відповідальними за навчальний 
заклад, товаришів, надавати їм реальні, а не формальні права у вирішенні спільних справ, забезпечувати 
участь у педрадах, у плануванні роботи, у заохоченні й покаранні учнів, у вирішенні конфліктів. 

Організовуючи учнівське самоврядування, ми дотримувалися таких принципів, визначених 
Є. Бондаренко, О. Тимчишиним [2: 73]: максимальний розвиток самодіяльності вихованців – створення 
умов, за яких кожен учень може висловити свій погляд на вирішення тих чи інших завдань, відстоювати 
власну позицію й реалізувати висунуті ним ідеї; змінність виконавців, яка дозволяє включити в активну 
діяльність усіх вихованців; систематична звітність виконавців, оцінка їхньої діяльності ровесниками; 
заміна педагогічного управління самоуправлінням.  

Зміст педагогічного управління передбачав допомогу у визначенні основних завдань та напрямів 
діяльності учнівського самоврядування з урахуванням конкретних умов навчального закладу, навчальної 
групи, допомогу в поступовому розширенні прав та обов’язків учнів, в покращенні добробуту, 
розстановки і виховання учнів-організаторів, в аналізі результативності всіх органів учнівського 
самоврядування. 
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Методи, за допомогою яких здійснювалося педагогічне керівництво, – це, передусім, методи 
переконання та привчання. Не карати, а доводити, не диктувати, а радити, не заперечувати, а 
підтримувати все цінне, що є в починаннях учнівського самоврядування, не виконувати за учнів, а 
постійно навчати їх організаторській майстерності. У цьому полягає суть цих методів. 

Важливим засобом підсилення ефективності самоврядування стала ґрунтовно обміркована та 
реалізована в кожному навчальному році розстановка педагогічних працівників на окремих його ділянках. 
В експериментальних ПТНЗ склалася своєрідна рада педагогів-консультантів, які надавали кваліфіковану 
допомогу органам учнівського самоврядування. Основними принципами самоврядування в закладі 
професійно-технічної освіти стали: виборність, змінність, гласність, контроль і звітність, партнерство.  

У процесі проведення експериментальної роботи ми виходили з того, що дійовим засобом 
підвищення рівня педагогічного керівництва є теоретична і методична підготовка педагогічних 
працівників із питань організації роботи органів учнівського самоврядування. Формами такої роботи 
були визначені: лекції, творчі семінари, конференції, які проводилися в експериментальних навчальних 
закладах і присвячувалися висвітленню питань організації самоврядування, обміну досвідом. До змісту 
проведеної роботи включалися праці видатних педагогів (А. Макаренка, В. Сухомлинського). 
Проводилося планування роботи органів учнівського самоврядування, їх комісій та предметних 
об’єднань педагогічних працівників, обговорювалися заходи, спрямовані на організацію змагань 
навчальних груп, здійснювався огляд методичної літератури, матеріалів педагогічної преси. 

Належна увага приділялася глибокому та об’єктивному аналізу характерних рис та основних 
тенденцій розвитку самоврядування в експериментальних навчальних закладах упродовж кількох років. 
Наш особистий досвід підтверджує доцільність такого підходу щодо формування громадянського 
самовизначення учнів ПТНЗ. Завдяки цьому створювалися оптимальні умови для орієнтації у сучасних 
підходах і особливостях організації учнівського самоврядування, визначення його завдань, функцій, 
змісту та методики діяльності, визначення шляхів забезпечення самостійності та самодіяльності учнів.  

Так, наприклад, у процесі діяльності учнівського самоврядування Бердичівського професійного 
аграрного ліцею, на чолі органу самоврядування закладу стоїть Рада ліцею. Варто зазначити, що юнаки і 
дівчата даного ліцею координують свою роботу спільно з обласною Радою учнівського самоврядування. 
Під час виборів членів Ради учні дотримуються принципу прозорості, чіткості й відчуття лідерства. 
Новообрані члени Ради обирають голову, а свою діяльність здійснюють у численних комітетах (освіти, 
інформації, культури та відпочинку, здоров’я і спорту, дисципліни і порядку). 

Комітет освіти здійснює контроль за навчанням учнів і є дієвим органом аналізу проблем успішності та 
навчальної допомоги тим, які її потребують. Комітет освіти відповідає за проведення предметних тижнів, 
свят, КВК, турнірів, олімпіад, за залучення до пошукової, експериментальної, дослідницької роботи в різних 
сферах науки, техніки, культури; контролює самопідготовку ліцеїстів, роботу клубу ''Консультант'' та 
''Розумники і розумниці''. Традиційними стали проведення Дня Самоврядування, організованих комітетом 
освіти, коли уроки проводять самі учні, а педагогічні працівники виступають у ролі консультантів. 

Комітет інформації проводить інформаційно-просвітницьку роботу серед ліцеїстів, відповідає за 
створення банку ідей, організовує діяльність прес-центру, фотостудії ''Об’єктив'', здійснює узагальнення 
успіхів ліцею і самих ліцеїстів. Особливої уваги заслуговує гурток ''Юний журналіст'' та випуск 
щомісячної ліцейної газети ''Погляд'', яка є трибуною юних, де кожний вихованець має можливість 
виявити себе, публічно висловити свої думки, знаходити та об’єднувати однодумців, згуртовувати їх 
спільністю цілей та переконань. Газета забезпечує великі можливості для впливу на спосіб думки 
молодих людей, критерії оцінок, конкретну мотивацію поведінки, сприяє поліпшенню успішності 
ліцеїстів. Загалом, кожен номер газети – це спільна праця юних журналістів та фотокореспондентів. 

Комітет культури та відпочинку ''Гармонія'' є відповідальним за змістовне дозвілля ліцеїстів, 
проведення традиційних загальноліцейних свят, культпоходів, екскурсій, а також за організацію роботи 
клубів, гуртків. Це – комплекс проектів, змістом яких є організація свят, турнірів, конкурсів, аукціонів та 
інших колективних форм відпочинку і розваг як ефективного засобу взаємодії педагогів та вихованців. 

Комітет охорони здоров’я і спорту пропагує здоровий спосіб життя, проводить контроль за 
проведенням фіззарядки. Члени комітету є відповідальними за проведення Дня здоров’я, здійснення 
організації й контролю за діяльністю спортклубів, гуртків, а також контролюють дотримання учнів 
санітарно-гігієнічного режиму в навчальному закладі.  

Комітет дисципліни і порядку контролює відвідування занять ліцеїстами, розпорядок роботи 
гуртожитку, організовує чергування в навчальному закладі. Його члени є відповідальними за збереження 
ліцейного майна, підручників, здійснюють чергування на вечорах, дискотеках, контролюють діяльність 
їдальні, захищають права та інтереси ліцеїстів. 

На конференції із самоврядування (щороку, на початку вересня) формуються органи самоврядування, 
обговорюються нагальні проблеми життя ліцею, ставляться завдання, які потребують першочергового 
розв’язання.  
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У ПТНЗ в основу виборів президента учнівської Ради було покладено ділову гру ''Президентський 
марафон''. Формується декілька команд представників певних партій, що ведуть виборчу кампанію за 
кандидата в президенти учнівської Ради. Учні готують платформу свого кандидата, а той, у свою чергу, 
виступ на прес-конференції перед журналістами навчального закладу, виступ на мітингу. Довірені особи 
кандидата готують промови, агітлистівки. Члени партії виборців готують атрибутику виборчої боротьби 
за свого кандидата. На загальних зборах відбуваються дебати претендентів за участю ведучого. В той час 
''інститут громадської думки'' проводить опитування і складає рейтинг популярності. Переможець – 
команда з більшим рейтингом. Звичайно, консультантами тут виступають співробітники Управління у 
справах молоді та сім’ї облдержадміністрації, керівництво навчального закладу. Все ж ініціативу 
виявляють самі учні, а гра дозволяє виявити ерудицію, ділові якості, ініціативу, такі громадянські якості, 
як патріотизм, віра в майбутнє українського народу, толерантність, гідність, поміркованість, 
наполегливість, гуманізм та ін.  

За рішення учнівських Рад у фойє навчальних закладів були встановлені скриньки довіри, де кожен 
учень мав можливість розмістити свої пропозиції й зауваження з питань учнівського життя та вирішення 
конфліктних ситуацій. Вміст скриньок визначав зміст діяльності членів комісій, педагогів: зокрема, 
надавалася допомога окремим учням у навчальній діяльності, в особистісному зростанні та подоланні 
певних негативних рис (якостей), здійснювалася соціальна допомога.  

Співпраця учнів з учнівськими радами ПТНЗ області та України здійснювалася за допомогою 
Інтернету, під час зустрічей, на яких відбувався обмін досвідом, розкривалися цікаві напрямки співпраці, 
проводилися дискусії, бесіди, тренінги, навчальні ігри на різні теми учнівського життя. 

Зазначимо, що під керівництвом учнівських рад вихованці беруть участь у Всеукраїнському русі 
учнівської молоді ''Моя земля – земля моїх батьків''. З цією метою у вересні відбуваються творчі конкурси 
в рамках програми ''Будьмо знайомі'', ''Шукаємо таланти''. Учні поглиблюють свої знання з історії 
рідного краю, знайомляться з традиціями та звичаями свого народу, беруть участь у створенні 
народознавчої кімнати, проводять зустрічі з цікавими людьми: письменниками, митцями, музикантами, 
бізнесменами та ін.  

Учнівська робітнича молодь постійно бере участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови 
імені Петра Яцика, щорічному Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості, присвяченому 
Шевченківським дням, Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності, обласних конкурсах ''Учень 
року'', ''Майстер своєї справи'' та ін., які сприяють громадянському зростанню молоді, розвитку 
громадянських якостей, глибшому усвідомленню життєвих цінностей, давали практичні навички 
самореалізації особистості.  

Учні експериментальних ПТНЗ приєдналися до Всеукраїнського громадського руху ''Не будь 
байдужим!'', взяли участь в акції ''Зроби подарунок Україні! Переходь на українську!''. Мета акції – 
розвиток української мови як споконвічної мови нашої землі. У межах цієї діяльності учнівська молодь 
організувала концерти української пісні, виставки української вишивки, бесіди ''Як перейти на 
українську?'', лекції ''Біографія'' української мови'', диспут ''Навіщо взагалі підтримувати українську?'', 
брала участь у написанні твору ''Мова мого народу'' тощо. 

При розробці експериментальних матеріалів увага акцентувалась на значущості педагогічного досвіду 
українського народу, його історико-культурних традицій, духовності, моральних норм. Із цією метою до 
програм гуртків із народознавства, історії, краєзнавства, спортивних секцій, музичних студій вводилися 
відповідні матеріали, мета яких полягала в ознайомленні учнів із тим неоціненним спадком, який 
залишили нам наші діди та прадіди, в залученні учнів до відтворення цих здобутків національної 
культури українського народу в умовах сьогодення. При цьому обов’язково враховувалось 
спрямованість діяльності гуртків з тим, щоб не дублювати зміст їх роботи і максимально активізувати 
учнів за допомогою впровадження різноманітних форм діяльності, педагогічних технологій. 

Участь учнів у обласній військово-патріотичній пошуково-краєзнавчій акції ''Він був учасником 
Великої Вітчизняної війни'', у Всеукраїнській історико-краєзнавчій акції ''Пам’ять'' (яка відбулася 
напередодні річниці Перемоги над німецько-фашистськими загарбниками) сприяли формуванню у них 
рис громадянськості, що, у свою чергу, дозволяла реалізувати у вихованні принцип наступності поколінь 
і розвивати історичну пам’ять юних дослідників. У межах військово-патріотичної діяльності учнівська 
молодь брала участь у догляді за історичними пам’ятками; могилами загиблих воїнів та партизанів 
Великої Вітчизняної війни; у допомозі ветеранам та учасникам Другої Світової війни, учасникам 
бойових дій, у виявленні людей, яких суспільна спільнота відносить до Праведників народів світу (в 
місті та області); з учнями експериментальних навчальних закладів було проведено вікторину ''Історія 
мого міста'', засідання круглого столу ''Цінності українського народу''; брейн-ринг ''Минуле і сучасне 
мого краю'', ''Видатні постаті мого народу''. 

Центр професійно-технічної освіти м. Житомира є учасником міжнародної організації ''Асоційовані 
школи ЮНЕСКО''. Одним із пріоритетних напрямків діяльності цієї організації є виховання поваги до 
всесвітньої культурної спадщини людства, вивчення та збереження національних традицій народів світу, 
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історико-архітектурних пам’яток світу і, насамперед, історичних пам’яток духовної та матеріальної 
культури українського народу своєї країни як складової світової спільноти. У процесі вивчення та 
догляду за історико-культурними пам’ятками краю України учні ПТНЗ глибше усвідомлюють свою 
причетність до минулого, теперішнього і майбутнього Батьківщини, що дозволяє утверджувати у них 
почуття громадянської відповідальності за майбутнє нашої держави, за власну долю. 

На вивчення пам’яток світової культури спрямований один із проектів асоційованих шкіл ЮНЕСКО 
''Всесвітня спадщина у молодих руках''. Цей проект передбачає активні форми роботи: пошукову та 
волонтерську діяльність, розвиток практичних умінь та навичок, спрямованих на збереження та 
популяризацію історико-культурних пам’яток. Учнями Центру, в межах діяльності проекту, здійснено 
екскурсії історичними місцями України за маршрутами: історико-архітектурні пам’ятники Вінниці 
(ХVIII – ХХ ст.); Ландшафтний парк ''Софіївка'' (ХVІІІ – ХІХ ст.), м. Умань; Почаївська Лавра (ХVІ – 
ХІХ ст.); історико-архітектурні пам’ятки національних культур (ХІІ – ХХ ст.), м. Камянець-Подільський; 
історико-архітектурні пам’ятки Києва ХІ – ХХ століть, зокрема заповідники ''Софія Київська'' та ''Києво-
Печерська Лавра'', що занесені до Списку Всесвітньої Спадщини ЮНЕСКО. Педагогічні працівники 
допомагають робітничій молоді усвідомлювати себе як частину нації, спонукають її до самовизначення, 
самовдосконалення, формують почуття громадянського обов’язку, прискорюють процес формування 
громадянського самовизначення, умінь і навичок відстоювання громадянської позиції.  

Відомо, що відродження України неможливе без формування національної свідомості учнівської 
молоді. У цьому зв’язку, як показав експеримент, суттєвим є залучення учнів ПТНЗ до створення при 
навчальних закладах музеїв і куточків з використанням зібраних етнографічних матеріалів. Саме такі 
дозволяють утверджувати національну свідомість учнів, зміцнювати їх інтерес до знань, до історичних та 
культурних надбань минулого свого краю, України, систематично впливати на внутрішні сутнісні сили і 
сприяти формуванню громадянського самовизначення учнівської молоді.  

У процесі пошуково-краєзнавчої роботи реалізувалася індивідуальна і колективна форми діяльності: 
збір архівних матеріалів, альбомів, фотографій, документів, складання дерева родоводу, проведення 
фольклорних та етнографічних розвідок, турнірів-вікторин, виставок сімейних реліквій, тематичних 
альбомів, збір зразків народної творчості, фольклору, предметів народного побуту, аукціони народної 
мудрості, турніри знавців. Доповненням до краєзнавчої роботи є позаурочна робота з історії та географії. 
Традиційними в ПТНЗ стали тижні історії, географії, під час яких проводяться тематичні краєзнавчі 
лінійки, години запитань і відповідей з географії, історії, краєзнавчі вікторини, історичні вечори, 
конкурси, ігри, усні журнали, тематичні випуски стінних газет та ін. Результати стверджують, що 
пошуково-краєзнавча діяльність учнів зі створення музеїв при ПТНЗ систематично впливає на їхні 
внутрішні сили і сприяє утвердженню громадянського самовизначення (оскільки дозволяє включати всі 
сфери особистості молоді, а також різноманітні напрямки самого пошуку (вивчення, збереження 
матеріалів, комплектування експозицій та ін.).  

Ефективною формою у формуванні громадянського самовизначення учнів ПТНЗ у позанавчальній 
діяльності є навчальні ігри. Вони активізують пізнавальну та творчу діяльність учнів і забезпечують 
формування громадянських умінь та навичок. Це певною мірою репетиція діяльності людини, оскільки 
забезпечує учневі ''програти'' практично кожну конкретну ситуацію і застосувати її в житті. Для роботи з 
вихованцями нами було використано такі навчальні ігри: 

а) Імітаційні ігри – забезпечують можливість змоделювати діяльність правоохоронного органу, 
організації, події, конкретну діяльність людей (проведення наради, сесії, виборів, обговорення напрямків 
роботи, нормативних актів, звичайної бесіди), обстановки, умов, в яких відбувається подія (зала засідань, 
кабінет). Технологія імітаційної гри, крім сюжету події, містить опис структури та призначення 
імітованих об’єктів, документів, нормативних актів, що визначають специфіку імітованої діяльності зі 
змалювання обставин, за яких відбувається подія. Нами було запропоновано ігри на такі теми: ''Вибори'', 
''Портрет'', ''Колективні збори групи''. 

б) Операційні ігри – допомагають відпрацювати виконання конкретних специфічних операцій, 
зокрема, проведення бесіди, дискусії, круглого столу, брейн-рингу тощо. В них моделюється процес 
самої діяльності. Операційні ігри проходять в умовах, що імітують реальну обстановку (наприклад, ''Як 
проводити дискусію?'', ''Особливості брейн-рингу''). 

в) Розігрування ролей – забезпечує набуття практичних умінь та навичок відпрацювання тактики 
поведінки, дії, виконання певних функцій, обов’язків конкретної особи. Для її проведення розробляється 
модель-п’єса ситуації. Між учасниками розділяються ролі з ''обов’язковим змістом'' відповідно до 
проблемної ситуації, винесеної на обговорення. 

г) Інсценування є своєрідним ''діловим театром'', у якому розігрується будь-яка ситуація та поведінка 
людини за певних обставин. Учасники гри мають мобілізувати весь свій досвід, знання, навички, вжитися в 
образ певної особи, зрозуміти її роботу, оцінити обставини та обрати правильну лінію поведінки.  

Важливим для вироблення вмінь демократичної взаємодії вихованців ми вважали включення їх до 
процесу проектування (творчі презентації ''Славні гетьмани України'', ''Голодомор 1932-33 рр.'', ''Минуле, 
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сьогодення та майбутнє мого міста'' та ін.) Проект включає визначення мети, постановку проблеми, 
обґрунтування постановки задачі, сценарій, загальне змалювання процедури технології, зміст ситуації та 
характер дійових осіб.  

У формуванні громадянського самовизначення учнівської молоді, ефективними виявилися такі форми 
роботи, як клуби для юнацької молоді, діяльність яких сприяла набуттю вихованцями правознавчого 
життєвого досвіду та виробленню у них правової поведінки.  

У Центрі професійно-технічної освіти м. Житомира працює правознавчий клуб ''Закон і ми''. Робота 
клубу передбачала напрямки роботи: навчальні заняття, виконання дослідницьких завдань, післядія – 
аналіз, оцінка, висновки, результат роботи. Тематика навчальних занять була наступною: ''Шляхи до 
демократії'', ''Свобода і відповідальність'', ''Які права і свободи людини і громадянина гарантує 
Конституція України'', ''Обов’язки'' ''Україна – наш спільний дім'', ''Демократичні об’єднання'', 
''Толерантність'' тощо. Попри те, у рамках діяльності Клубу учнівська молодь виконувала такі види робіт: 
розслідування ''Конституція у моєму житті'', тестування ''Ціннісні орієнтації'', ''Сказати ''ні'', проведення 
циклу міні-лекцій (''Майбутнє України в твоїх руках'', ''Видатні постаті України''), здійснення візитів до 
інших професійно-технічних навчальних закладів, проведення добродійного марафону ''Повір у себе'', 
організація засідань ''круглого столу'' (''Мій слід у житті навчального закладу'', ''Обов’язок, 
відповідальність, совість''), диспутів (''Що таке правомірна поведінка'', ''Бути чоловіком'', ''Бути жінкою''), 
написання міні-творів ''Моя Україна'', ''Герої поряд'', проведення свята повноліття, прес-конференцій, 
навчальних ігор (''Президентський марафон'', ''Правова подорож Україною'', ''Ключі від форту ''Право''. 

Учням ПТНЗ пропонувалися для розв’язання різного рівня складності проблемні правові ситуації [3: 
57-59]. Вихованці повинні були аргументувати свою позицію, протистояти хибним оцінкам і роздумам, 
виявити увагу до думки інших. У результаті проведеної роботи переважна більшість учнів навчилася 
оцінювати різноманітні правові проблемні ситуації, здійснювати вибір на основі законів України, 
самостійно передбачати можливі наслідки і робити висновки. Підвищився рівень поєднання правових 
знань, соціальної відповідальності з громадянським самовизначенням особистості. 

Розширенню громадянських знань учнів сприяла і така форма позанавчальної виховної роботи, як 
політичні інформації. Намагаючись уникнути поверхового ставлення учнів до політичної інформації, ми 
виробили свої вимоги до їх проведення: повідомлення повинні бути короткі й відтворювати події, які 
хвилюють світ та українське суспільство; забезпечувати якість інформації (достовірність, повнота, 
науковість); створювати атмосферу діалогу, якою учні мають змогу висловити свої думки щодо події. 
Зокрема, під час проведення такого виду роботи ми використали ігри ''За'' і ''Проти'', ''Схвалюю і 
заперечую'', ''Опозиція і влада'', які сприяли виробленню в учнів власної позиції, щодо низки суспільних 
питань, розвивали громадянські якості, допомагали здійсненню громадянського самовизначення  

Використані у виховній позанавчальній роботі з учнями ПТНЗ виховні години (години класного 
керівника та майстра виробничого навчання) мали на меті: вивчення індивідуальних особливостей учнів 
під час неформального спілкування, пізнання інтересів, бажань учнів, їхніх переживань та мотивів 
поведінки, обговорення поточних подій навчальної групи, району, міста, держави. Було обрано такі 
форми проведення виховних годин: вільне спілкування педагога з учнями; бесіди на заплановані теми; 
обговорення актуальних статей із газет і журналів; обговорення спектаклів, кінофільмів, книжок; зустрічі 
з цікавими людьми; усні журнали; виступи учнівських лекторських груп; засідання прес-клубу; 
телемости; екскурсії. У плані нашого дослідження з учнями ПТНЗ було проведено виховні години на 
теми: ''Конвенція ООН про права дитини'', ''Утверджуй у собі людину'', ''Що таке спосіб життя'', ''Роль 
ідеалу у житті'', ''Майбутнє України в наших руках'', ''Славні гетьмани України'', ''Свобода і 
відповідальність'', ''Добрими справами славна людина'', ''Я серед людей'', ''Як зберегти здоров’я?'' та ін. 

Специфіка раннього юнацького віку вимагає створення умов для особистісного самовираження учнів. 
Тому в експериментальній роботі особлива увага приділялася методам дискусійного характеру задля 
створення умов для виявлення і формування в учнів особистої позиції, переконань, спонукати до захисту 
своїх думок. З цією метою було організовано роботу дискусійної студії ''Позиція'', завданнями якої 
стали: формування знань із питань громадського життя; розвиток умінь здійснювати самостійний 
моральний вибір, визначати ціннісні орієнтири, протистояти тиску, пізнання і глибоке розуміння своїх 
однолітків, пробудження бажання і формування здатності до співпраці з ними. Серед тем, які 
обговорювалися з учнями: ''Життєві цінності'', ''Як протистояти тиску?'', ''Творець своєї долі'', ''Як 
приймати рішення'', ''Толерантність'', ''Я і держава'', ''Конфлікт'' тощо. 

У роботі дискусійної студії нами було використано діалогічний метод. Діалогічний метод – один із 
найдавніших прийомів у педагогічному процесі, починаючи від Протагора та Сократа, Д. Дідро та 
Дж. Берклі і до сучасних дослідників. В організації діалогічного спілкування учнів ПТНЗ ми вважали за 
необхідне залучити її до базових цінностей сучасної демократії, зокрема, навчали визнавати і цінувати 
інші погляди на суспільний розвиток, формували уміння робити власний вибір із переліку світобачень; 
навчали розрізняти добро і зло не за ознакою ''відповідність чи невідповідність власній ідеології'', а за 
ознаками: ''гуманно чи не гуманно'', ''законно чи незаконно''; виробляли власну оцінку поведінки, 
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пріоритетів; виробляли здатність приймати нестандартні, нетипові рішення, пристосовуючись до 
природного, предметного та соціокультурного середовища. При застосуванні діалогу ми орієнтували 
учнів підтверджувати власні думки життєвими прикладами. 

У дискусійній студії ''Позиція'' ми запровадили також метод розв’язування моральних задач, оскільки 
вважали, що він розвиває внутрішню потребу моральної поведінки без зовнішнього примусу, оптимізує 
процес формування громадянського самовизначення учнівської молоді, а також сприяє забезпеченню 
такої технологічної системи впливів, яка робить виховний процес досить керованим і прогнозованим. 
Учням експериментальних груп пропонувався перелік наступних типів моральних задач: на вибір 
способу поведінки; на вибір стилю поведінки під ''тиском середовища''; правові задачі, задачі на вибір 
стратегії життя; на зростання самостійності; на взаємостосунки у сім'ї; на стимулювання 
самовиховання; на створення ситуації успіху; на прояв самокритики; на прояв довіри; на переживання 
своєї провини; на прояв відповідальності; на вияв власного ставлення до інших.  

Розв’язання означених вище моральних задач сприяло усвідомленню учнями своїх можливостей, 
індивідуальних і особистісних якостей, орієнтувало на обрання позитивного стилю поведінки, 
виробляло вміння демократичної взаємодії, толерантного ставлення до оцінок і думок інших. 

Іншою сферою оптимізації формування громадянського самовизначення учнів ПТНЗ, розвитку в них 
позитивної ''Я-концепції'', громадянських якостей, формування громадянського самовизначення 
вважалася громадсько-корисна і трудова діяльність, у процесі здійснення якої увага акцентувалася на 
цінності спільних зусиль, результаті діяльності. Така діяльність, ми вважаємо, впливає на духовний світ 
вихованців, змушує їх узгоджувати власні інтереси з інтересами колективу, суспільства, держави. 
Завдяки їй створюються реальні передумови для успішного виховання громадянської позиції.  

Громадсько-корисна та трудова діяльність учнівської молоді реалізовувалася через посередництво 
різних акцій, проектів, зокрема таких, як: ''Алея пам’яті'', ''Моя Україна'', ''Турбота, "Майстер своєї 
справи" тощо. У процесі організації такої діяльності ми дотримувалися наступних педагогічних 
прийомів: залучення вихованців до пошуку об’єктів діяльності в місті і районі, колективне планування 
діяльності, визначення способів досягнення мети, з’ясування результатів спільної діяльності для себе, 
для навчального закладу, міста, країни. При цьому учні виступали організаторами діяльності на різних 
об’єктах, а не лише виконавцями що, відповідно, сприяло зацікавленості їх у своєчасності та якості 
виконання, розвивало соціальну активність, ініціативність та формувало відповідальність. 

Загальний гігієнічний режим ПТНЗ ставить досить високі вимоги до санітарних умов, у яких 
навчається і виховується молодь (забезпечення чистоти і затишку, догляд за навчальним закладом, 
дотримання правил особистої гігієни). Ці умови необхідно не тільки створити, а й щоденно підтримувати 
на достатньому культурно-гігієнічному рівні, що вимагає від вихованців певних зусиль і 
відповідальності. У цьому аспекті учні включалися у процес ремонтування навчального обладнання, 
господарського інвентарю і меблів, виготовляли роздатковий матеріал, моделі, макети, обладнання для 
майстерні, кабінетів, брали участь у спорудженні спортивного та військового майданчиків. Така 
діяльність навчала їх працювати і шанувати працю інших людей, сприяла розвитку в них бережливого і 
відповідального ставлення до створеного. Мистецтво виховання, за переконанням В. Сухомлинського 
[4], полягає в тому, щоб знайти суспільно корисну працю, яка дозволяла б юнакам і дівчатам можливість 
відчути свої сили. Виконуючи роботу великої суспільної значущості, долаючи труднощі, учень повинен 
відчувати себе справжнім громадянином Вітчизни.  

Зауважимо, що учні ПТНЗ, крім загальної освіти, отримують ще й професійну (вивчають технічну, 
сільськогосподарську і побутову працю, що забезпечує формування технічних, економічних знань, умінь 
роботи з різноманітними матеріалами, інструментами, машинами та механізмами, виховання культури 
праці, інтересу до різних видів діяльності). Виробничий процес є чинником, який задовольняє 
різноманітні спрямування для формування рис громадянськості. Так, у процесі виробництва 
створюються передумови для пізнання матеріального світу: через ресурси природи, виготовлені 
продукти (задовольняється власний інтерес до застосування знань). Попри те, виробничий процес несе в 
собі суть практичного застосування різної техніки, підпорядковуючи механізми, що використовуються у 
технологічному потоці. Крім того, на виробництві гартується воля людини, активізується процес її 
самовизначення. Разом з тим, під час виробничого процесу поглиблюються набуті знання, виявляється 
творчість, розвивається внутрішня рефлексія, налагоджується логіка і шаблонність мислення. "Спільне 
трудове зусилля, робота в колективі, трудова допомога людей та їх постійна взаємна трудова залежність, 
як зазначає А. Макаренко, тільки й можуть створити правильне ставлення людей одне до одного... любов 
і дружбу у ставленні до кожного трудівника" [5: 99]. 

Зважаючи на організаційно-виховні аспекти виробничого навчання, викладачі, майстри виробничого 
навчання надавали відомості про галузеве виробництво, матеріали комплектування і будівництва, 
проводили нормативну посильну роботу з утвердження рис громадянськості як об’єднуючого феномена 
духовності. Зокрема було проведено: бесіди "Риси робітника-громадянина" (працелюбність, 
відповідальність, професійність, чесність, діловитість, заповзятість, обов’язковість, справедливість), 
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"Особливості взаємодії під час трудової діяльності", інформування "Новітні технології у робітничих 
професіях", виставки майстерності "Майстер своєї справи" та ін. 

Формування діяльнісно-поведінкового компонента громадянського самовизначення успішно 
реалізується у процесі участі учнів ПТНЗ у благочинній суспільно корисній діяльності, яка дозволяє 
молоді глибше пізнати ази доброти, милосердя співчуття, готовності прийти на допомогу тим, хто цього 
потребує. Але, на жаль, у сьогоденні спостерігається протиріччя між потребою у розвитку емпатійних 
здібностей учнівської молоді та недостатньою організацією благочинної діяльності у ПТНЗ. Розв’язанню 
зазначеного протиріччя слугували такі види діяльності: включення учнівської молоді в акцію 
взаємодопомоги, взаємопідтримки, що дозволяло виявляти їм милосердя: шефські концерти в будинку 
для літніх людей, інтернаті для дітей-сиріт; шефство над ветеранами Великої Вітчизняної війни, людьми 
похилого віку; заходи до Дня людей похилого віку, Дня інваліда, Дня захисту дітей; щорічний ярмарок 
власних виробів з наступним використанням виручених грошей для допомоги сиротам та 
малозабезпеченим. Така праця на користь інших сприяє формуванню в учнівської молоді взаємин 
товариськості, доброзичливості, забезпечувала усвідомлення ними обов’язків щодо інших, здійснювала 
розвиток емпатійних здібностей, відносин взаємодопомоги. 

Суттєвою складовою програми став факультативний курс "Формування громадянського 
самовизначення робітничої молоді". Головна мета факультативного курсу – формування вільного 
громадянина, творчого, активного, здатного розв’язувати завдання, які сприятимуть громадянському 
самовизначенню. Провідна ідея факультативного курсу – формування ціннісних орієнтацій учнів у 
різних сферах його життєдіяльності. Тому в зміст факультативного курсу закладено чотири базові 
компоненти розвитку та становлення особистості: до себе; до інших; до діяльності; до навколишнього 
світу. Ці компоненти стали наскрізними тематичними блоками факультативу, змістове наповнення яких, 
з урахуванням принципу послідовності, для кожного курсу обумовлювалося рівнем розвитку учнів та їх 
соціальним досвідом [6: 168-182].  

Отже, використання у позанавчальній діяльності професійно-технічних навчальних закладів різних форм 
роботи громадянського спрямування сприяли збагаченню учнівської робітничої молоді знаннями та 
навичками соціальної дії при вирішенні соціально важливих проблем місцевої громади; виробленню у них 
позитивної мотивації до активної громадянської дії; формуванню у молоді активної громадянської позиції, 
розвитку громадянських цінностей; виробленню вміння критично, об’єктивно та зважено оцінювати ті або 
інші прояви суспільного життя; забезпечували практичну реалізацію громадянських умінь та навичок. 
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Сахневич И. Д. Организация воспитательной роботы с формирования гражданского 
самоопределения ученической рабочей молодёжи. 

Трансформация тоталитарного общества в Украине в гражданское способствует увеличению 
внимания к проблеме гражданского воспитания подрастающего поколения. Формирование 

гражданского самоопределения невозможно без имения высокого уровня гражданской сознательности, 
самостоятельности суждений, без умения принимать ответственные решения. В статье 

рассматриваются оптимальные формы и методы при организации воспитательной роботы с 
формирования гражданского самоопределения учащихся профессионально-технических учебных 

заведений во внеучебной деятельности. 

Sakhnevych I. D. The Organization of the Educational Work Directed on the Students' Civil Self-
Determination Formation. 

The transformation of the totalitarian society in Ukraine into the civil one promotes to the increased attention to 
the issue of the growing generation's civil upbringing. The civil self-determination formation is impossible 

without having the high level of the civil consciousness, independent thinking and the skill to take responsible 
decisions. The article considers the optimal forms and methods during the organization of the educational work 

on the students' civil self-determination formation in the vocational educational establishments while extra-
curricular activities. 
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ПРИНЦИПИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ БЕЗРОБІТНИХ НА ВИРОБНИЦТВІ  

Стаття розкриває зміст та підходи до формування принципів професійного навчання безробітних з 
урахуванням особливостей організації навчального процесу на виробництві та специфіки слухачів – 

дорослих людей, які мають певні освітні, професійні та психологічні проблеми щодо самореалізації та 
самовдосконалення в умовах сучасного ринку праці. Визначено, що індивідуалізація як принцип навчання є 

ключовою характеристикою навчання безробітних. 

Постановка проблеми. Розвиток професійного навчання безробітних на виробництві залежить від 
якості і результативності навчального процесу. Останні зумовлені досвідом і закономірностями, 
відображеними в принципах. Принципи є основою будь-якої освітньої системи і являють собою знання про 
сутність, зміст, структуру навчального процесу, його закони і закономірності, виражені у вигляді норм 
діяльності та рекомендацій щодо їх практичного застосування. Усі принципи взаємопов’язані і утворюють 
систему, для якої характерним є наявність специфічних рис, не властивих жодному з її елементів, а також 
здатність цілісно відображати навчальний процес, створювати умови для його удосконалення, незалежно 
від змін окремих компонентів. Основою для формулювання принципів є теоретичні знання – система 
науково обґрунтованих та перевірених практикою законів. Один принцип може формуватися на декількох 
законах, тоді як один закон може стати основою для декількох принципів [1: 34-35].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Професійне навчання безробітних на виробництві являє 
собою комплексну педагогічну проблему, розв’язання якої потребує ґрунтовного аналізу дидактичних 
принципів з метою виявлення їх впливу на якість і результати навчального процесу. У зв’язку з цим 
зростає вагомість наукових досліджень, спрямованих на виявлення особливостей освіти дорослих, 
врахування соціально-психологічних характеристик цієї категорії слухачів, пошук ефективних способів 
розвитку їх особистісного потенціалу, в тому числі шляхом реалізації у навчальному процесі 
андрагогічного, діяльнісного і компетентнісного підходів. Провідне місце в розробленні принципів 
навчання дорослих належить американському вченому М. Ноулзу, концептуальні ідеї і підходи якого 
успішно розвинуті в наукових працях українських учених Н. М. Бідюк, Л. А. Гаєвської, Л. М. Капченка, 
Л. Б. Лук’янової, Н. Г. Протасової, Н. В. Савченко, Л. Є. Сігаєвої.  

Метою даної статті є визначення принципів професійного навчання безробітних на виробництві та 
обґрунтування особливостей їх реалізації. 

Виклад основного матеріалу. Професійне навчання безробітних на виробництві являє собою 
педагогічну систему, що постійно змінюється та вдосконалюється з урахуванням потреб сучасного 
виробництва, вимог роботодавців до професійної компетентності працівників та наукових досягнень в 
галузі освіти дорослих. Враховуючи зазначене, принципи варто розглядати як сукупність 
загальнометодологічних, спільних для усіх освітніх систем, спеціальних, що відображають специфіку 
навчальної діяльності в умовах конкретного робочого місця та андрагогічних, спрямованих на 
задоволення освітніх потреб дорослих слухачів. На думку вчених, андрагогічні принципи не заперечують 
педагогічних. Основна їх відмінність полягає в тому, що останні визначають параметри діяльності 
слухачів на відміну від педагогічних, які регламентують діяльність викладача. Такий підхід до 
формування принципів має забезпечити подолання суперечності між традиційним підходом до навчання 
безробітних та необхідністю врахування в навчальному процесі їх потреб і особливостей як суб’єктів 
навчання, основними характеристиками яких є: а) усвідомлення себе самостійними особистостями; б) 
наявність соціального і професійного досвіду; в) підвищені вимоги до результатів навчального процесу; 
г) переживання психологічних труднощів, зумовлених ситуацією безробіття та втратою навичок 
навчальної діяльності. Крім цього з’являється можливість створити організаційні та психолого-
педагогічні умови, спрямовані на задоволення вимог суспільства, роботодавців і особистості щодо 
підвищення конкурентоспроможності [2: 109].  

Стосовно загальнометодологічних принципів, то більшість науковців погоджуються з відсутністю 
цілковитого збігу щодо їх кількості та змісту. Відтак, їх відбір здійснювався за критерієм специфіки 
організації навчальної діяльності безробітних. З урахуванням зазначеного нами були обрані такі основні 
принципи, як: принцип соціально-економічної детермінованості, системності й послідовності, 
неперервності, науковості, наступності, комплексності. Так, принцип соціально-економічної 
детермінованості дозволяє врахувати вимоги суспільства до компетентності майбутніх працівників, їх 
професійно-важливих і особистісних якостей. Водночас він визначає цільову, змістовну й організаційну 
складові навчального процесу. Принцип системності й послідовності передбачає можливість: а) планування 
та реалізації навчального процесу на основі випереджувального підходу, згідно з яким професійно-практичній 
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підготовці має передувати професійно-теоретична; б) забезпечення послідовності в структуруванні і 
викладанні змісту навчання на основі єдності цілей, змісту, форм і методів навчання; в) створення умови для 
освоєння прийомів, способів і видів робіт як цілісної системи взаємопов’язаних знань і умінь; г) формування 
та закріплення знань і вмінь безпосередньо на робочому місці; д) контролю та оцінювання результатів 
навчання з урахуванням вимог роботодавців та особистості. Принцип неперервності забезпечує включення 
слухачів у систему неперервної освіти на основі об’єднання індивідуальних і соціальних аспектів їх 
діяльності, формування готовності до послідовного ускладнення знань і умінь як запоруки професійної 
самореалізації. Принцип науковості сприяє впровадженню у навчальний процес педагогічних новацій, 
спрямованих на оновлення змісту навчання, включення в навчальні програми інформації про досягнення 
науки і техніки в галузі професійної діяльності, а також вимог виробництва до професійної компетентності 
працівника. Принцип наступності впливає на усі складові навчального процесу, корелює з андрагогічними 
принципами і передбачає врахування професійного, соціального, освітнього й навчального досвіду слухача. 
Реалізація принципу комплексності пов’язується з комплексним підходом до розвитку особистості на основі 
створення відповідних умов навчання. 

До спеціальних принципів, що відображають специфіку навчальної діяльності в умовах конкретного 
робочого місця нами віднесено: принцип взаємозв’язку теорії і практики, соціально-професійної 
мобільності, створення оптимальних умов навчального процесу, прогностичності, інтегративності, 
стандартизації, плюралізму, демократизації, випереджувального, компетентнісного та модульного 
підходів. Реалізація принципу взаємозв’язку теорії і практики дозволяє поєднати теоретичні знання з 
практичними уміннями й навичками, закріпити їх на конкретному робочому місці. Для цього зміст 
навчання має формуватися на модульно-компетентнісній основі та забезпечувати інтеграцію знань і 
умінь, а теоретичні знання мають носити прикладний і випереджувальний характер та перевірятися 
безпосередньо на робочому місці. Принцип соціально-професійної мобільності передбачає формування у 
слухачів готовності освоювати операції, способи і прийоми виконання робіт, опановувати сучасні 
технології і засоби виробництва, розширювати і оновлювати професійні знання як в межах основної, так 
і суміжних професій (спеціальностей); активізувати власні можливості щодо формування компетенцій, 
необхідних для самоосвіти, адаптації до умов виробництва та презентації себе роботодавцю в якості 
потенційного працівника. Принцип створення оптимальних умов навчального процесу вимагає таких 
організаційних та психолого-педагогічних умов, які б дозволили забезпечити належну якість навчання та 
врахувати потреби усіх учасників навчального процесу. Принцип прогностичності передбачає 
формування в процесі навчання готовності слухачів до самовдосконалення і підвищення 
конкурентоспроможності шляхом планування та розвитку професійної кар’єри. Принцип 
інтегративності полягає в синтезі нових підходів до формування змісту навчання, насиченні 
навчальних програм інформацією про досягнення науково-технічного прогресу, використання в 
навчальному процесі інформаційно-телекомунікаційних технологій, забезпечення зв’язку між якістю 
професійної підготовки та зайнятістю [3: 344]. Реалізація даного принципу також потребує об’єднання в 
єдиний процес професійної орієнтації (переорієнтації), психологічного супроводу (підтримки і 
допомоги) та навчання. Принцип стандартизації вимагає, щоб зміст навчання був приведений у 
відповідність до вимог професійних стандартів. Це дозволить врахувати міжнародні вимоги до 
кваліфікації працівника; упорядкувати нормативно-правову базу; створити умови для неперервної освіти 
на основі розширення профілю професійної діяльності. Принцип демократизації передбачає співпрацю 
центрів зайнятості з роботодавцями щодо розширення спектру освітніх послуг, розроблення 
індивідуальної програми, впровадження гнучких технологій та ефективного контролю за якістю 
навчання. Принцип плюралізації пов’язується з впровадженням прозорої системи критеріїв і показників 
здатності підприємств навчати безробітних, зокрема, шляхом забезпечення оптимальних видів і форм 
навчання, включення до навчальних програм соціально-економічного, правового, психологічного блоків, 
а також спеціальних блоків, визначених роботодавцем. Принцип випереджувального підходу потребує 
формування в слухачів готовності випереджувати потребу в нових знаннях за рахунок власної 
пізнавальної діяльності. Впровадження даного підходу дозволяє уникнути складних проблем, пов’язаних 
із відсутністю компетенцій, необхідних для працевлаштування. Принцип модульного підходу дозволяє 
структурувати і відбирати зміст з урахуванням вимог робочого місця до кваліфікації працівника, 
оперативно вносити зміни і доповнення, пов’язані зі змінами в галузі виробництва та індивідуальними 
потребами слухача, і таким чином досягати комплексної дидактичної мети. Принцип компетентнісного 
підходу полягає в тому, що для навчання безробітних необхідно розробити перелік компетенцій, який 
включатиме як вимоги професійного стандарту, розробленого на компетентнісній основі, так і посадової 
інструкції конкретного робочого місця.  

Використання в навчальному процесі андрагогічних принципів дозволяє досягти цілей у професійній, 
соціальній і особистісній самореалізації дорослої людини, забезпечити індивідуальний підхід до кожного 
слухача, врахувати їх специфіку та використати в навчальному процесі відповідні технології навчання. 
Зміст андрагогічних принципів, сформульованих М. Ноулзом [4] і доповнених С. Змєйовим [5] полягає в 
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наступному: самостійна діяльність слухачів є основним видом навчальної роботи; планування, реалізація 
й оцінювання процесу навчання здійснюється у тісній взаємодії викладача і слухача; досвід слухачів є 
одним із джерел їх навчання; навчальний процес передбачає розроблення індивідуальної програми, що 
має враховувати досвід, рівень підготовки, психофізіологічні й когнітивні особливості слухача, його 
професійні й освітні потреби і вимоги роботодавця; формування змісту, вибір форм, методів, засобів 
навчання та оцінювання результатів має здійснюватися відповідно до визначених цілей; навчання має 
бути контекстним; набуті знання, уміння, якості та компетенції мають бути якнайшвидше застосовані в 
практичній діяльності; слухач має право на певну незалежність; розвиток його освітніх потреб та 
оцінювання результатів навчальної діяльності має здійснюватися через виявлення реального ступеню 
засвоєння того мінімуму навчального матеріалу, без якого неможливо досягти поставленої мети. 
Враховуючи зазначене до основних андрагогічних принципів професійного навчання безробітних на 
виробництві нами віднесено принципи: спільної діяльності, диференціації змісту, форм і методів 
навчання, врахування досвіду, актуалізації результатів навчання, контекстності, елективності, 
розвитку освітніх потреб, індивідуалізації навчання, пріоритетності самостійного навчання. Так, 
принцип спільної діяльності полягає в залученні слухачів як суб’єктів навчання до планування, реалізації 
та оцінювання навчального процесу. Такий підхід дозволить останнім оволодіти необхідними 
компетенціями та знайти своє місце в системі виробничих відносин. Для цього викладач / інструктор 
виробничого навчання мають взяти на себе роль консультантів і організаторів навчального процесу, 
готових забезпечити взаємодію усіх компонентів процесу навчання з метою виконання індивідуальної 
програми, допомогти слухачу спланувати свою навчальну діяльність та усвідомити, які саме вимоги 
висуває до нього роботодавець, навчити самостійно оцінювати результати навчання, вносити корективи 
в навчальний процес, наблизити його до реальних умов професійної діяльності. Так, на етапі планування 
викладач / інструктор разом із слухачем мають визначити цілі та кінцеві результати навчання з 
урахуванням досвіду, індивідуальних освітніх потреб слухача, переліку необхідних компетенцій, 
сформулювати завдання, поетапність виконання яких сприятиме їх розв’язанню. Принцип диференціації 
змісту, форм і методів навчання передбачає вибір останніх з урахуванням індивідуальних освітніх 
потреб слухача щодо отримання саме тих знань, яких йому не вистачає, а також визначених цілей. Для 
цього в індивідуальній програмі мають бути враховані як знання і досвід слухача, так визначені 
організаційні форми і методи, які дозволять освоїти зміст навчання в повному обсязі. Принцип 
урахування досвіду визначає, що останній є джерелом навчання слухача. На думку вчених, досвід як 
результат розвитку особистості виступає її найважливішим структурним компонентом, складним 
утворенням, що інтегрує в собі об’єктивне протікання процесу навчання й суб’єктивне його осмислення. 
Враховуючи зазначене навчальна діяльність має будуватися на основі врахування професійного і 
соціального досвіду дорослої людини, її здатності оцінити власні можливості щодо навчання. Однак, у 
разі, якщо нові знання не пов’язані з попередньою професійною діяльністю, то оптимальними для 
розвитку мотивації є навчання, організоване у формі взаємодії, коли слухач засвоює досвід викладача / 
інструктора виробничого навчання. Такий підхід дозволяє подолати обмеженість індивідуального 
досвіду. Для безробітних врахування їх досвіду в процесі навчання дозволяє: а) реалізувати здобуті 
раніше компетенції; б) підсилити дію механізмів регуляції навчальної діяльності на основі формування 
ціннісних орієнтацій за новою професією та усвідомлення цінності здобутих раніше знань для 
подальшого професійного розвитку та самореалізації. Від викладача / інструктора даний принцип 
вимагає вміння діагностувати обсяг і характер досвіду безробітного та забезпечити його ефективне 
використання в навчальному процесі. Найбільшого ефекту щодо врахування досвіду безробітних 
можливо досягти під час перепідготовки за суміжними, спорідненими професіями, підвищення 
кваліфікації, в тому числі стажування. У цьому випадку досвід стає основою навчання, об’єктом 
систематизації знань й умінь слухача у визначеній галузі професійної діяльності. Крім цього, якщо 
галузь, в якій слухач набуває нові знання і уміння, певною мірою співпадає з попередньою професійною 
діяльністю, стає можливим використання технологій освіти дорослих. Такий підхід дозволяє уникнути 
ситуації, коли людину, яка має досвід, здобутий в процесі життєдіяльності навчають за тими ж 
програмами і методиками, як початківця [6: 31]. Принцип актуалізації результатів навчання є 
системоутворюючим у професійному навчанні безробітних, передбачає оперативне застосування 
набутих знань, умінь, навичок, якостей у практичній діяльності і пов’язується з оцінюванням 
навчального процесу за результатами працевлаштування випускників, їх закріплення на робочих місцях. 
Безробітні в силу певних економічних, психологічних, сімейних тощо обставин не можуть навчатися без 
результату. Навчання для них − це добровільний і свідомий вибір, зумовлений вітальними потребами, а 
навчальна діяльність є одним із засобів зміни соціального статусу. Формування мотивації щодо 
досягнення мети навчання має розпочинатися на етапі професійної переорієнтації і продовжуватися 
впродовж усього періоду навчання шляхом: а) приведення форм, методів, засобів у відповідність до 
цілей і змісту навчання; б) оснащення робочого (навчального) місця відповідно до чинних вимог щодо 
матеріально-технічного і технологічного забезпечення. При цьому викладачі / інструктори виробничого 
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навчання мають бути не тільки професіоналами в предметній галузі, але й володіти технологіями 
навчання дорослих, вміти спілкуватися зі слухачами, розкривати здібності останніх та активізувати їх з 
метою досягнення заявлених результатів. Принцип контекстності навчання вимагає, щоб у навчальному 
процесі були враховані життєво важливі для слухача цілі, в тому числі пов’язані з виконанням ним 
соціальних ролей та самовдосконаленням як особистості. Відтак, навчальний процес має будуватися з 
урахуванням професійної діяльності, а також просторових, часових, побутових умов слухача. Принцип 
елективності навчання є доцільним у разі навчання за індивідуальними навчальними програмами і 
передбачає надання певної незалежності під час вибору цілей, змісту, форм, методів, засобів, місця 
навчання й оцінювання результатів. Принцип розвитку освітніх потреб передбачає, що оцінювання 
результатів навчання здійснюється в тому числі самими слухачами шляхом виявлення реального рівня 
засвоєння навчального матеріалу. При цьому основною вимогою його реалізації є засвоєння змісту у 
повному обсязі [5]. Принцип індивідуалізації навчання дозволяє: а) врахувати індивідуальні особливості 
слухача; б) інтенсифікувати навчальний процес, забезпечивши при цьому необхідну якість навчання; в) 
створити сприятливі умови для навчальної діяльності; г) розробити індивідуальну навчальну програму. 
Принцип пріоритетності самостійного навчання є обов’язковим в навчанні за індивідуальною формою і 
дозволяє слухачу відчути себе самокерованою особистістю, яка здатна самостійно обирати стратегію 
навчальної діяльності. Особистісно-орієнтований підхід у навчанні безробітних передбачає 
стимулювання їх самоосвіти з боку викладачів / інструкторів виробничого навчання. Однак, слухач 
немає бути ізольований і навчатися сам по собі. Навпаки, завдяки індивідуальній програмі, він має 
можливість змінювати параметри навчального процесу. При цьому питання, пов’язані з послідовністю 
засвоєння прийомів, методів, способів виконання трудових операцій, мають залишатися за інструктором, 
який разом з викладачем несуть відповідальність за доцільність обраних форм, методів, засобів 
самоосвіти, оцінювання й контролю навчального процесу.  

Висновки. 1. Принципи професійного навчання безробітних на виробництві не можуть бути виведені 
з якогось конкретного закону чи закономірності, але визначені системою ідей, цілей, завдань, функцій, 
основними положеннями концепцій неперервної освіти та освіти дорослих, специфікою безробітних як 
суб’єктів навчання та особливостями організації навчального процесу. Водночас комплексне 
використання системи загальнометодологічних, спеціальних та андрагогічних принципів дозволяють 
врахувати такі чинники, як: зростання вимог до якості підготовки кадрів, зумовлених поширенням 
глобалізаційних процесів, швидким старінням знань, неперервним розширенням видів професійної 
діяльності у зв’язку з появою нових і укрупнених професій, змін у змісті й характері праці тощо. 

2. Індивідуалізація як принцип навчання є ключовою характеристикою навчальної діяльності 
безробітних. У зв’язку з цим актуальним питанням є створення умов, за яких слухач зможе отримувати 
індивідуальні консультації впродовж усього терміну навчання. Це не тільки сприятиме подоланню 
психологічних бар’єрів, але й налагодженню взаємодії між викладачем / інструктором та слухачем щодо 
отримання об’єктивної інформації про рівень знань, а також здійснення необхідних коригувальних 
заходів з метою усунення виявлених недоліків [7: 22]. 
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Скульская В. Е. Принципы профессионального обучения безработных на производстве. 

Статья раскрывает содержание и подходы к формированию принципов профессионального обучения 
безработных с учетом особенностей организации учебного процесса на производстве и специфики 

слушателей – взрослых людей, имеющих определенные образовательные, профессиональные и 
психологические проблемы, влияющие на процесс самореализации и самосовершенствования в условиях 
современного рынка труда. Определено, что индивидуализация является ключевой характеристикой 

обучения безработных. 

Skul's'ka V. E. Principles of the Unemployed Professional Teaching in the Production. 

The article reveals the content and approaches to the formation of the principles of vocational training for the 
unemployed with the features of the educational process in the production and the specific audience – adults 
who have certain educational, professional and psychological issues that impact on the process of the self-

realization and self-improvement in the modern labour market. It is determined that individualization is the key 
characteristic of the unemployed teaching. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ПРОФЕСІЙНОГО СПРЯМУВАННЯ 
СТУДЕНТАМ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У статті визначено цілі та зміст професійно-орієнтованого навчання, висвітлено особливості 
викладання англійської мови студентам економічних спеціальностей у сучасних умовах розвитку 
суспільства та його інтеграції у міжнародний простір, розкрито сутність методів викладання 

іноземної мови, які необхідні для успішного проведення заняття та досягнення поставленої мети. 
Зроблено висновок щодо необхідності вищим навчальним закладам приділяти особливу увагу викладанню 

англійської мови професійного спрямування. 

Актуальність теми дослідження. Процес реформування системи освіти в Україні, зумовлений 
потребами часу, передбачає сьогодні підготовку кваліфікованих спеціалістів із високим рівнем знання 
іноземної мови. Конкурентоспроможність сучасного фахівця залежить не тільки від оволодіння 
студентом майбутньою спеціальністю, але і від його різнобічної гуманітарної культури, творчого 
мислення, вихованості та, в передусім, знання іноземних мов. У сучасних умовах іноземне спілкування 
стає суттєвим компонентом професійної діяльності. Саме тому все більше уваги приділяється 
врахуванню фахової специфіки при вивченні іноземної мови, її спрямованості на реалізацію завдань 
професійної діяльності. Відповідні нові вимоги висуваються до методики викладання іноземних мов у 
різних навчальних закладах. Триває постійний пошук шляхів удосконалення системи навчання [1; 2]. 

До основних завдань цієї статті належать: 
– визначення цілей та змісту професійно-орієнтованого навчання; 
– розкриття сутності методів та методик при викладанні іноземної мови професійного спрямування. 
Аналіз останніх досліджень. Останнім часом все більше уваги приділяється питанням викладання 

іноземної мови за професійним спрямуванням, хоча уже протягом багатьох років не один дослідник 
намагався розкрити суть та проблематику викладання англійської мови професійного спрямування для 
немовних ВНЗ.  

До цього числа належать відомі вітчизняні вчені-методисти, якими було створено низку методик. 
Серед них, зокрема, Е. Мірошніченко, І. Онісина (для ВНЗ економічного профілю), Л. Котлярова, 
Г. Савченко (для майбутніх юристів), О. Петращук, М. Задорожна (для медичних ВНЗ), А. Ємельянова, 
О. Тарнопольський (для студентів технічних спеціальностей), Л. Морська (для майбутніх учителів 
фізичного виховання), Л. Манякіна (для студентів торговельно-економічних спеціальностей), Ю. Друзь 
(для майбутніх менеджерів), Р. Зайцева (для студентів вищих військових навчальних закладів), 
Г. Турчинова (для майбутніх біологів), О. Калашнікова (для майбутніх бібліотекарів), Т. Алексєєва, 
Л. Ананьєва (для студентів філологічних спеціальностей), С. Козак (для майбутніх фахівців морського 
флоту), М. Галицька (для майбутніх працівників сфери туризму), Л. Логутіна (для майбутніх менеджерів 
зовнішньоекономічної діяльності). 

На цей момент у галузі викладання іноземної мови професійного спрямування досягнуто значних 
успіхів. Про це свідчать дослідження О. Тарнопольського та C. Кожушко [3], З. Корнєвої [4]. Зарубіжні 
дослідники теж приділяють велику увагу навчанню іноземної мови професійного спрямування: S. Burger, 
M. Wesche, M. Migneron [5], N. Cloud, F. Genesee та E. Hamayan [6], J. Crandall [7] та ін. 

Проблема професійно-орієнтованого навчання іноземної мови досліджувалась багатьма авторами, 
але, не зважаючи на це, її актуальність не втрачається й у наш час. У зв’язку з тим, що наша країна дедалі 
швидше інтегрує у міжнародний простір, вимоги до майбутнього фахівця, незалежно від його 
спеціальності, надзвичайно зростають, особливо це стосується володіння іноземними мовами. Нажаль, 
сьогодні не всі випускники ВНЗ відповідають вимогам, які диктує нам час. 

Виклад основного матеріалу. В сучасному світі розвиток міжкультурної комунікації, зміна 
соціально-політичної ситуації у країні, розвиток міжнародних ділових контактів, створення 
багаточисельних спільних підприємств, розширення міжнародного співробітництва в різних сферах 
діяльності ставлять завдання володіння іноземною мовою як засобом міжкультурного спілкування 
спеціалістів будь-якого профілю на основі характерних особливостей професії або спеціальності. 
Навчання англійської мови професійного спрямування базується, передусім, на врахуванні потреб 
студентів у вивченні іноземної мови, що диктуються характерними особливостями професії або 
спеціальності. Новий рівень міжкультурної комунікації серед спеціалістів призвів до необхідності 
трансформації у системі професійної підготовки студентів немовних ВНЗ, до введення багатоаспектного 
соціокультурного викладання іноземної мови професійного спрямування. 
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Навчання іноземних мов у немовному ВНЗ передбачає оволодіння студентами навичками й уміннями 
іншомовної комунікації у суто професійних цілях. Головною метою професійного навчання є 
формування особистості фахівця, який ефективно здійснює трудову діяльність [1: 8]. Іншими словами, 
воно має забезпечити не тільки оволодіння сукупністю знань і умінь, включаючи комунікативну 
компетенцію іноземною мовою, що вивчається, а й формування професійно значущих якостей 
особистості, що посилює і робить значущим соціальний аспект будь-якого професійно-орієнтованого 
навчання. Важливу роль у цьому процесі відіграє мотивація вивчення іноземної мови, яка виражається в 
потребі організувати професійну комунікацію, у тому числі іноземною мовою. Тому однією із головних 
особливостей іноземної мови як навчальної дисципліни є професійно-орієнтований характер, що має 
відображатися у цілях та змісті навчання [8]. 

На жаль, на сьогоднішній день у навчальному процесі немовних вищих навчальних закладів ще 
наявні стереотипи, які орієнтують зміст професійної освіти тільки на профілюючі дисципліни, має місце 
недооцінка іноземної мови як складової професійної підготовки сучасного фахівця, як засобу 
формування професійної іншомовної мовленнєвої компетенції студента. Але сьогодні існує об’єктивна 
потреба у вивченні іноземної мови, що пов’язана з орієнтацією на партнерство із зарубіжними країнами 
та на міжнародні стандарти. Підвищується роль іноземної мови не тільки як засобу професійного 
спілкування, але й як засобу досягнення соціальних ролей.  

Викладання англійської мови як іноземної давно визначило зміни в педагогічних методах і по 
сьогоднішній день продовжує це робити. При виборі сфер та ситуацій професійного спілкування 
необхідно виходити з реальних потреб фахівця. Економіст користується іноземною мовою насамперед у 
процесі пошуку та обробки нової професійно значущої інформації, при роботі з аутентичними текстами з 
фахової літератури, періодичними виданнями, монографіями, статтями, довідковою літературою; тому 
переважна більшість інформаційних ресурсів Інтернет та інших пошуково-бібліотечних баз даних 
англомовні; крім того, іноземна мова необхідна в ході усної мовленнєвої діяльності для забезпечення 
обміну інформацією у ситуаціях обговорення проблем професійного характеру на конференціях, 
семінарах, зустрічах, у процесі наукової співпраці. Також робочою мовою переважної більшості 
міжнародних конгресів залишається англійська мова. 

Основною ціллю при викладанні іноземної мови за професійним спрямуванням має бути уміння 
викладача зацікавити студента. 

Найбільшу зацікавленість студенти виявляють, коли матеріал побудовано на основі обраної ними 
спеціальності, що стимулює вивчення іноземної мови, підвищуючи і розширюючи їхні професійні 
знання. У центрі навчального процесу знаходиться особистість студента, його потреби та можливості 
розвитку. Роль викладача при цьому полягає у створенні сприятливих дидактичних умов для освоєння 
навчально-професійного матеріалу, мотивації та стимулювання інтелектуального розвитку та 
креативності студентів.  

Наступним, не менш важливим питанням, є питання пошуку та відбору навчального матеріалу, який є 
основою змісту навчання англійської мови за професійним спрямуванням, як зазначає Г. Барабанова, у 
немовному ВНЗ універсальною дидактичною одиницею професійно-орієнтованого навчання є 
автентичний текст, який надає фактологічний матеріал для організації навчального спілкування [9: 62]. 

Від змісту тексту залежить ефективність організації навчальної інтерактивної діяльності з розуміння 
смислової інформації та результативність засвоєння термінологічної лексики при вживанні її у 
висловлюванні студентів. Наявність у текстах таблиць, схем, графіків, та інших паратекстуальних засобів 
сприяє кращому розумінню студентами термінологічних одиниць та вираженою з їхньою допомогою 
фахової інформації. Англомовні автентичні тексти є цінним інформаційним та пізнавальним матеріалом, 
який доповнює отримані студентами під час вивчення спеціальних дисциплін знання. Тексти за фахом є 
джерелом словникового запасу студентів, прикладом вживання термінологічної лексики у контексті, що 
допомагає конкретизувати значення слів, пояснити й уточнити випадки їх вживання відповідно до 
усталених мовних норм і стандартів [9: 67]. 

Варто зазначити, що матеріал, відібраний для вивчення іноземної мови, має характеризуватися 
такими ознаками: актуальність змісту, інформативність, відповідність тематиці спілкування, 
вмотивованість професійною діяльністю студента [8].  

Важливо використовувати автентичні джерела науково-популярної літератури, періодичних видань 
останніх років, Інтернету, а також використовувати новітні методи та засоби навчання у процесі 
навчання іноземних мов, наприклад, комп’ютерні та Інтернет-технології, блоги, вебресурси, метод 
проектів і т. д.  

Усі ці можливості варто активно використовувати під час вивчення іноземної мови. Оволодіння 
комунікативною й міжкультурною компетенціями неможливе без практики спілкування, і використання 
Інтернет-контенту. Віртуальне середовище дозволяє вийти за часові й просторові межі, надає можливість 
аутентичного спілкування з реальними співрозмовниками на актуальні для обох сторін теми. Однак не 
можна забувати, що Інтернет – це лише допоміжний технічний засіб, продиктований часом. Для 
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досягнення оптимальних результатів необхідно грамотно інтегрувати його використання в навчально-
виховний процес [10: 71]. 

Незважаючи на позитивні сторони усього вище сказаного, кожен викладач повинен пам’ятати про те, 
що ретельно підібраний матеріал до тієї чи іншої теми, використання новітніх технологій та методів не є 
запорукою вдалого проведення заняття та, як результату, розуміння поданого матеріалу. Саме тому існує 
чимало методик викладання іноземної мови, про які ми не повинні забувати та використовувати на своїх 
заняттях залежно від того, які цілі були перед нами поставлені. 

За всю історію людства було розроблено безліч різних освітніх методик. Спочатку всі способи навчання 
іноземним мовам запозичувалися з програм, розроблених для навчання так званим "мертвим мовам" – 
латині і грецької, у межах яких практично весь освітній процес зводився до читання і перекладу.  

Саме такий метод, основи якого були закладені просвітителями ще наприкінці XVIII століття, оформився 
до середини XX-го під назвою "Grammar-translational method" (граматико-перекладний метод).  

Відповідно до даного методу, володіння мовою є володіння граматикою і словником. Процес 
вдосконалення розуміється як рух від однієї граматичної схеми до іншої. Таким чином, викладач, що 
планує курс за цим методом, спочатку думає про те, які граматичні схеми він хоче висвітлити. Потім під 
ці теми підбираються тексти, з яких виділяються окремі пропозиції, і закінчується все перекладом. 
Спочатку – з іноземної мови на рідну, потім – навпаки. Що стосується тексту, зазвичай це буває так 
званий штучний текст, в якому практично не приділяється значення глузду (не настільки важливо, що ти 
скажеш, важливо те, як ти це скажеш).  

У середині 50-х стало очевидно, що метод не відповідає сформованим на той час вимогам 
лінгвістики. Результатом стало зародження величезної кількості різних методик. 

Згідно методу під назвою "Silent way" (метод мовчання), що з’явився в середині 60-х років, принцип 
навчання іноземної мови полягає в наступному. Знання мови спочатку закладено в тій людині, яка хоче 
його вивчити, і найголовніше – не заважати учню і не нав’язувати точку зору викладача. 

Ще один цікавий метод називається "Total-physical response" (метод фізичного реагування). Основне 
правило цього методу свідчить: не можна зрозуміти те, чого ти не пропустив через себе. 

Наступний спосіб вивчення іноземних мов, про який хотілося б розповісти, з’явився в кінці 70-х 
років. Називається він "Audio-lingual method" (аудіолінгвістичний метод). Його суть полягає в 
наступному: на першому етапі навчання студент багато разів повторює почуте слідом за викладачем або 
фонограмою. І тільки починаючи з другого рівня, йому дозволяється говорити одну-дві фрази від себе, 
все інше складається знову-таки з повторів [11: 59]. 

Вартим уваги є метод "Мовного занурення". Його особливість полягає у тому, що ми ставимо 
студентів у ситуації, коли вони повинні використовувати іноземну мову, незалежно від того знають її чи 
ні. Це створює швидкість вивчення, але, нажаль, не точність використання. 

Цікавим щодо вивчення іноземної мови є підхід розроблений Полом Роу. Спочатку він був 
направлений лише на некваліфікованих, недосвідчених людей, які навчаються мові в щоденних 
ситуаціях. Тим не менш, досвідчені викладачі також позитивно реагують на його простоту. Суть методу 
полягає втому, що мовні елементи, як правило, вивчаються, використовуючи флеш карти. Існує акцент 
на вивчення мови в контексті та багатофункціональній практиці [12]. 

70-ті роки ознаменувалися появою і так званого комунікативного методу, основна мета якого – 
навчити людину спілкуватися, зробити так, щоб його мова була зрозуміла співрозмовнику. Відповідно з 
цією методикою, досягти цього можна, навчаючи людини в так званих природних умовах – природних, 
передусім, з точки зору здорового глузду. 

Сучасний комунікативний метод являє собою гармонійне поєднання багатьох і багатьох способів 
навчання іноземним мовам, перебуваючи, напевно, на вершині еволюційної піраміди різноманітних 
освітніх методик ... [11: 61]. І, незважаючи на критику, на сьогоднішній день він залишається одним із 
найпопулярніших методів викладання, особливо в Європі [12]. 

Відомо, що в останні десятиліття є популярним ''Змішаний тип навчання'' іноземним мовам, а згадані 
нами методи є лише частиною з числа тих, які існують у світі. Отже, викладач, як майстер своєї справи, 
повинен вміти поєднати усі новітні технічні досягнення, методи та методики, щоб у жодному разі не 
перенавантажити студента та не завадити йому максимально отримати необхідні знання. 

Висновок. На сьогоднішньому етапі розвитку суспільства, яке дедалі швидше інтегрує у 
міжнародний простір, вивчення іноземних мов, а особливо англійської, стає надзвичайно важливим. 
Особливо це стосується майбутніх економістів, фінансистів, які в силу нинішньої актуальності своє 
професії покликані не лише проявляти високий професіоналізм, але й забезпечувати потреби сьогодення 
– можливості співпрацювати з іноземними партнерами, інвесторами тощо. Тому, вищі навчальні заклади 
повинні приділяти особливу увагу викладанню англійської мови професійного спрямування, що має 
свою специфіку та особливості. Застосування новітніх технологій, вдало підібраний матеріал, який 
включав би в себе усі необхідні аспекти, правильно визначений метод викладення матеріалу, а головне, 
уміння донести його до слухача – запорука успішно проведеного заняття з англійської мови. 
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Матеріал надійшов до редакції 13.02. 2013 р. 

Тимощук И. В. Особенности преподавания английского языка профессионального направления для 
студентов экономических специальностей. 

В статье определены цели и содержание профессионально-ориентированного обучения студентов 
экономических специальностей в современных условиях развития общества и его интеграции в 

международное пространство, раскрыто сущность методов преподавания иностранного языка, 
которые необходимы для успешного проведения занятия и достижения поставленной цели. Также был 

сделан вывод о том, что высшим учебным заведениям необходимо уделять особое внимание 
преподаванию английского языка профессионального направления. 

Tymoshchuk I. V. Features of Professionally-Oriented English Teaching for the Students of Economic 
Specialties. 

The process of the education reformation in Ukraine requires the preparation of the today’s specialists with a 
high level of foreign languages knowledge. Their competitiveness depends not only on the knowledge of 

professional subjects but also on the person's creativity, his / her level of education, the humanitarian culture 
and, first of al, the knowledge of foreign languages. Nowadays foreign communication becomes the main 

component of the professional activity. That’s why they pay the special attention to the professional specificity 
incorporation while studying foreign languages. Most of all, this problem concerns specialists on economy, 

finance, international economy and accounting. Thus, there are new requirements as to the methods of teaching 
foreign languages, especially English, which is the most widely spread. So, there is the constant search for ways 

of improving the system of education. The research of our article is based on the experience and practice of 
teaching English language. We outline the objectives and the content of the economic students' professionally-

oriented language in the modern conditions of the social development and integration into the international 
space; the essence of English teaching methods needed for the successful conduction of a lesson and for 

achievement of its goals are defined. In this work we used different methods among them: dialectical, structural 
and logical, the method of analysis which helped us to come to the conclusion that higher educational 

institutions should pay the special attention to the teaching of professionally-oriented English which is of high 
importance nowadays but, nevertheless, has its specific features. New technologies, well-prepared material, 

correctly defined methods of giving information to the students and, first of all, the teacher’s proficiency are the 
components of a well-done lesson. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОГО ДОСТУПУ З 
ВИКОРИСТАННЯМ ЕЛЕКТРОННИХ ЖУРНАЛЬНИХ СИСТЕМ 

У статті проаналізовано поняття ''відкритий доступ''. Обґрунтовано ефективність публікації 
наукових статей у фахових виданнях, що підтримують політику відкритого доступу. Розглянуто 
поняття електронних журнальних систем відкритого доступу, зокрема переваги використання 
платформи Open Journal Systems (OJS) для окремих суб’єктів процесу наукового інформаційного 

обміну (авторів, читачів, видавців, бібліотек, наукових організацій та спільнот) та інформатизації 
освіти загалом. Досліджено соціально-психологічні аспекти переведення фахового видання на 

платформу OJS та особливості адаптації науковців до сприйняття нововведень. Подано практичні 
рекомендації щодо проведення роз’яснювальної роботи та визначено напрями, що має включати в 
себе програма таких заходів (практичних семінарів, круглих столів, візуальних та групових бесід, 

індивідуальних консультацій). 

Актуальність дослідження. На початковому етапі становлення науки єдиним способом засвідчити факт 
наукового відкриття та отримати експертний відгук було персональне інформування колег у письмовій формі. 
Згодом це листування перемістилось на сторінки друкованих журналів, що стали потужним засобом 
оприлюднення результатів дослідницьких пошуків та ареною для наукових дискусій. У наш час акт публікації 
посвідчує якісний рівень авторського рукопису та фіксує здобутки вченого в певній галузі знань. 

Стрімкий розвиток обчислювальної техніки дозволяє зберігати і поширювати дані в електронній 
формі; це відіграло революційну роль в історії людства, аналогічного винаходу друкарства. Електронний 
формат дозволяє надійно і компактно зберігати відомості, значно ширше і оперативніше їх поширювати 
та надає можливості подальшої їх обробки, що не характерно іншим формам представлення даних [1]. 
Нині, інформаційно грамотною людиною вважають особистість, яка здатна добувати необхідні 
матеріали, аналізувати та оцінювати їх релевантність, ефективно застосовувати їх у своїй професійній 
діяльності, отримувати на їх основі нові знання та інформувати світову спільноту про результати своїх 
пошуків за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

У сучасному науковому світі ці завдання активно реалізуються за допомогою електронних фахових 
видань та електронних бібліотек, що дозволяють ліквідувати низку технологічних і організаційних 
обмежень в процесі кругообігу відомостей у науково-інформаційному просторі. 

І. А. Філозова  в своїй праці [2: 2] зауважує, що бурхливий розвиток електронних публікацій дозволяє 
науковим організаціям та навчальним закладам створювати і підтримувати власні архіви наукової та 
навчальної продукції. Зберігання матеріалів в електронному форматі забезпечує їх доступність та 
стимулює інтерес до їх активного використання. Розвиток мережних і програмних технологій розширює 
список можливостей: індексування нових об'єктів – таблиць, зображень, діаграм тощо, оновлення 
окремих частин веб-сторінок, ведення особистих мережних щоденників, обмін інформацією та ін. 
Електронні архіви більш зручні в управлінні, їх легше підтримувати і супроводжувати, ніж традиційні, а 
вартість утримання електронної версії журналу значно нижче порівняно з його друкованим аналогом. 

Яким чином в наш час забезпечується відкритий доступ до ресурсів академічних установ і результатів 
досліджень? – запитує С. А. Арнаутов [2]. У Будапештській ініціативі ''Відкритий доступ'' (2002 р.) було 
наголошено на тому, що ''… науковій спільноті необхідні засоби створення нового покоління журналів, 
орієнтованих на відкритий доступ, і засоби сприяння існуючим виданням, що мають намір увійти в 
систему відкритого доступу'' [4]. Одним із таких засобів, що нині активно застосовується для підтримки 
та публікації електронних фахових видань, і як наслідок, інформатизації освіти та науки загалом, є 
електронні журнальні системи відкритого доступу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми, пов’язані з представленням публікацій в 
електронних бібліотеках та електронних виданнях, розглядають багато науковців, зокрема: 
А. Б. Антопольский [1], С. А. Арнаутов [2], С. М. Іванова, О. М. Спірін [5], З. В. Савченко [6], А. В. Яцишин 
[7] та ін. Різні аспекти забезпечення відкритого доступу до наукової і навчальної інформації проаналізовані в 
працях: М. В. Гончарова [5], А. І. Земськова [8], М. Р. Когаловського [9], І. Кучми [10], І. А. Філозової [2], 
Я. Л. Шрайберга [8] та ін. Питання, пов’язані з використанням електронних журнальних систем відкритого 
доступу, детально розкриті в праці Л. А. Лупаренко [11]. Однак актуальними та недостатньо дослідженими 
залишаються соціально-психологічні аспекти впровадження таких технологій у науковий процес. 
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Метою статті – є визначення соціально-психологічних аспектів, що виникають при переведенні 
фахового видання на відкриту журнальну систему. 

Виклад основного матеріалу. Сучасне покоління користувачів, що призвичаєне до медіа новацій, 
все частіше надає перевагу електронній формі представлення наукового продукту. Багатолітньою 
практикою роботи світових наукових та дослідницьких співтовариств, університетських підрозділів, 
бібліотек та окремих дослідників підтверджено, що найбільш економічним способом забезпечити 
швидке розповсюдження наукового матеріалу до цільової аудиторії є надання такому виду контенту 
миттєвого відкритого доступу. 

Проаналізувавши низку наукових публікацій, визначаємо поняття ''відкритий доступ (ВД)'' як 
необмежений доступ до наукових і освітніх матеріалів за допомогою комп’ютерних технологій, що не 
має фінансових або будь-яких інших перешкод, окрім доступу до самої мережі Інтернет. 

На офіційному веб-сайті Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України 
[12] зазначено, що в останні роки українська наукова і освітня спільнота активно долучилась до 
міжнародного руху, метою якого є постачання освітніх ресурсів, продуктів культурного надбання та 
результатів наукових досліджень всім членам суспільства у відкритому доступі. Даний рух набув 
поширення на початку 90-х років ХХ ст., із появою персональних комп’ютерів та Інтернету, що 
забезпечило технічні можливості для реалізації даної стратегії на якісно новому рівні. На жаль, на 
практиці доступ до освітніх та наукових матеріалів є певною мірою обмеженим. У переважній більшості 
випадків це зумовлюється соціальними чинниками: політикою приватних або державних освітніх та 
наукових установ, видавництв щодо обмеження доступу до цифрових ресурсів, тощо.  

Значна кількість авторів у роботі [8] наголошують, що підтримка системи відкритого доступу 
можлива лише завдяки публікації наукового контенту (переважно фахових статей) без подальшої 
виплати авторських гонорарів. Система ВД підтримується на зацікавленості авторів у кар’єрному 
просуванні, головною стратегією якого є підвищення індексу цитування наукових робіт і, як наслідок, 
рейтингу самого науковця, що не має нічого спільного з альтруїзмом та волонтерством. 

З огляду на такий підхід, публікація у друкованих виданнях є неефективною, оскільки обмеженість їх 
тиражу та висока вартість передплати значно звужує діапазон читацької аудиторії. Значне обмеження у 
доступі до наукової продукції відчутне для науковців з країн третього світу, чиї навчальні заклади та 
наукові установи не мають можливості оплатити підписку чи поштову пересилку паперових видань. 

Доречною є також думка, подана у публікації [8], про те, що читацька аудиторія журналів, редакції яких 
підтримують політику ВД, порівняно з передплатними повнотекстовими ресурсами, значно розширюється. 
Цей процес стимулює активне цитування матеріалів; в окремих наукових областях – до 300%. 

Новітньою прогресивною технологією підтримки електронних фахових видань та організації наукового 
інформаційного обміну є електронні журнальні системи відкритого доступу – системи вільнопоширюваного 
програмного забезпечення, що забезпечують організацію та управління повним циклом видавничого процесу 
від завантаження рукопису на сайт, рецензування, літературного редагування до його публікації, архівування, 
поширення та індексації. У публікації [11] наголошується, що найбільш доцільною і рекомендованою серед 
таких систем є Open Journal Systems (OJS) – видавнича платформа, розроблена дослідницьким об’єднанням 
Public Knowledge Project, що дозволяє автоматизувати виконання низки адміністративних завдань в процесі 
підготовки до публікації електронних наукових журналів. Дана система зручна у використанні для 
користувачів (читачів, авторів, рецензентів), які не спеціалізуються в сфері інформаційно-комунікаційних 
технологій, що підходить для встановлення її в наукових установах та навчальних закладах. 

Одним з яскравих прикладів інсталяції та функціонування даної системи в Україні є наукове 
електронне фахове видання в галузі педагогічних наук ''Інформаційні технології та засоби навчання'' 
(http://journal.iitta.gov.ua), що засноване та підтримується Інститутом інформаційних технологій та 
засобів навчання НАПН України з 2006 року. Перші 4 роки роботи журналу процеси рецензування та 
публікації реалізувалися шляхом e-mail комунікації та ручного кодування html-сторінок сайту. В 2010 
році дане он-лайн видання було переведене на платформу OJS. 

Використання електронних відкритих журнальних систем для підтримки процесу наукового 
інформаційного обміну надає низку додаткових можливостей усім суб’єктам даного процесу, а саме: 

1) авторам:  
 широке розповсюдження наукових робіт, їх індексація та цитування; 
 підвищення власного рейтингу в своїй науковій галузі; 
 можливість додавання до основного тексту статті супутнього контенту (графічних компонентів, 

презентацій, аудіо- та відеоматеріалів, тощо). 
2) читачам: 
 миттєвий безкоштовний доступ до публікацій, даних, відомостей; 
 наявність якісних пошукових інструментів за багатьма категоріями; 
 можливість завантаження необхідного матеріалу в електронному вигляді, зручному для подальшої 

обробки, копіювання та ін.; 
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 можливість налагодження безпосереднього контакту користувача з автором статті. 
3) видавцям:  
 оперативність підготовки і публікації статті; 
 автоматизація процесів рецензування, редагування та підтримки користувачів; 
 можливість здійснювати редакційно-видавничі завдання дистанційно. 
4) науковим установам:  
 активне впровадження новітніх технологій у робочий процес; 
 інтенсифікація та підвищення ефективності наукової діяльності співробітників; 
 підвищення конкурентоспроможності та престижності установи; 
5) бібліотекам:  
 задоволення інформаційних потреб читачів; 
 спрощення процесів каталогізації, управління, індексації та рейтингового оцінювання. 
Використання електронних відкритих журнальних систем для подальшої інформатизації освіти має 

низку переваг, а саме: 
 є одним із найефективніших способів надання відкритого доступу до наукових робіт, що 

перетворює їх у надбання громадськості; 
 забезпечує можливість оперативного пошуку потрібного цифрового контенту;  
 допомагає прискорити цикл дослідження та процес цитування публікацій; 
 сприяє інтеграції України до єдиного світового інформаційно-освітнього простору;  
 зменшує наукову ізоляцію вітчизняної наукової спільноти;  
 допомагає в організації спільних державних та міжнародних наукових проектів. 
Для впровадження технології OJS в наукових установах та освітніх закладах і подальшої активної 

інформатизації освіти необхідно вирішити проблему підготовки користувачів і технічної команди 
журналу до роботи з відкритою журнальної системою. Доцільним стає розгляд соціально-психологічних 
аспектів переведення наукового видання на платформу OJS та подальшого її використання: 

 психологічна неготовність користувачів до освоєння нових, прогресивних технологій; 
 недостатня інформованість щодо нововведення та його переваг для дослідницьких установ і 

кожного науковця зокрема; 
 недостатня комп’ютерна грамотність співробітників; 
 недостатній досвід організації наукової комунікації шляхом використання цієї технології; 
 відсутність методики поступового впровадження електронних відкритих журнальних систем у 

навчальний та освітній процес; 
 відсутність розроблених методичних рекомендацій щодо використання OJS [7; 11]. 
Оскільки суб’єктами даного нововведення є всі без винятку користувачі: автори, рецензенти, 

редактори, постає необхідність дослідження процесу їх соціально-психологічної адаптації та сприйняття 
нових умов праці. 

Індивідуальне ставлення людей до нововведення не може не позначитися на їхніх судженнях, очікуваннях, 
настроях і діях. Таке ставлення інколи може призвести до різко протилежних позицій – від енергійної 
підтримки ідеї до впертого опору змінам, обумовленого певними психологічними бар’єрами [3]. Аналіз 
світової практики впровадження різноманітних технологічних інновацій свідчить, що доцільно ретельно 
спланувати не лише заміну технології, програмного забезпечення, алгоритму дій, але й передбачити можливі 
перешкоди впровадження цих змін, особливо враховуючи соціально-психологічні аспекти. 

Ми погоджуємося з рекомендаціями, зазначеними у публікаціях [13-15], відповідно до яких 
керівникам наукових установ чи навчальних закладів бажано знати про можливість виникнення 
психологічних перешкод (або бар’єрів), які ускладнюють пов’язану з впровадженням нововведення 
діяльність, тобто, бути підготовленим до подолання цих психологічних перешкод та ефективно 
використовувати методи їх подолання. Люди з низькою межею терпимості до змін можуть вигадувати 
різні причини, намагаючись переконати інших в недоцільності або неможливості змін, досить часто це 
пов’язано із віком і статтю особи, а у багатьох людей зміни можуть викликати навіть стрес. Все це і 
визначає важливість психологічної підготовки людей до змін. 

Як зазначає М. І. Шаповал ''… доки керівники установ, тобто ті, хто має найбільші можливості 
впливати на всіх співробітників, не будуть приділяти впровадженню нововведення достатньо часу, 
процес впровадження не може бути успішним, саме наукові публікації керівництва і їх кількість стануть 
важливим прикладом для інших співробітників'' [13]. 

Аналізуючи практику переведення наукового електронного фахового видання на систему OJS в 
Інституті інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, виділено кілька соціально-
психологічних аспектів, врахування яких дозволить передбачати негативні явища в процесі 
впровадження означеного нововведення. 
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Користування електронними журналами з відкритим доступом та публікація в них пов’язані з 
необхідністю підвищувати свою комп’ютерну грамотність, набуттям нових навичок, освоєнням сучасних 
методів передачі та збереження даних. Процес завантаження та опису своєї статті на сайті для подальшої 
її публікації – це творча робота, хоч і видається спочатку рутинною. До того ж, публікація в означених 
журналах дає можливість авторові більш широко представити свої наукові розробки у вільному доступі 
та донести їх до цільової аудиторії, що сприятиме підвищенню кількості цитувань, статті та, як наслідок, 
рейтингу вченого на теренах світової науки і практики. 

Бажаним є створення сприятливого соціально-психологічного клімату, що включає організацію 
масштабної роз’яснювальної poбoти: потрібно пояснити причини і хapaктер впpовaдження, а також про 
конкретну вигоду для кожного. Це можливо реалізувати шляхом проведення низки заходів: практичних 
семінарів, круглих столів, візуальних та групових бесід, індивідуальних консультацій. 

Розглянемо соціально-психологічні аспекти даного інноваційного процесу, що можуть справити на 
його перебіг стимулюючий або ж гальмівний вплив.  

До І-ї групи віднесемо об’єктивні фактори середовища, що включають в себе:  
 Масштаби нововведень в галузі (можуть стати об’єктивною причиною прийняття організацією 

інноваційної політики).  
 Інноваційна політика організації (може бути як інтенсивною, так і екстенсивною). Виявлена 

залежність від попереднього інноваційного досвіду організації – якщо він був успішним, то, цей досвід 
впливає на майбутні організаційні перетворення.  

 Особливості конкретного середовища (зміст трудової діяльності, професійно-кваліфікаційна 
структура колективу та ін.) [15]. 

До ІІ-ї групи відносяться суб’єктивні фактори середовища, що включають в себе:  
 Вік і стать;  
 особистісні якості (ставлення до нововведення традиційно складається з трьох компонентів – 

пізнавального, емоційного і поведінкового. Виділяють п’ять типів ставлення до нововведень: активно-
позитивне, пасивно-позитивне, нейтральне, пасивно-негативне, активно-негативне);  

 Кваліфікація, стаж роботи та освіта (саме це є важливим для успішного прийняття інноваційних 
рішень і, що прогресивні наукові працівники повинні володіти та постійно вдосконалювати свої уміння з 
використання ІКТ [5]. 

Висновки. Складністю впровадження нововведення є те, що будь-яка новація передбачає 
застосування нових методів роботи, а тому постає необхідність навчання співробітників, за такою 
програмою підвищення кваліфікації, що враховує не тільки технічні, але й психологічні аспекти 
впровадження змін. Важливо, щоб ця програма включала наступні напрями:  

 переваги переведення фахового наукового видання на систему OJS для кожного науковця і для 
організації загалом;  

 деталізовані роз’яснення щодо роботи з журналом в системі OJS; врахування побажань і 
рекомендацій користувачів, авторів, рецензентів та ін.; проведення семінарів, круглих столів, 
консультувань;  

 врахування соціально-психологічних аспектів переведення фахового наукового видання на 
систему OJS. 

Основними перевагами журналів з відкритим доступом є те, що зміст електронного документа 
доступний користувачам всюди незалежно від того, чи є вони читачами, які підписані на даний журнал; 
статті, опубліковані в журналах із відкритим доступом, починають цитуватися раніше і значно частіше, 
ніж статті в журналах іншого типу. Використання електронних відкритих журнальних систем сприяє 
забезпеченню інформатизації освіти, оскільки є можливість управляти редакційно-видавничим процесом, 
рецензувати, публікувати і читати статті он-лайн, що докорінно змінило багато аспектів наукового 
публікування. Також, он-лайн видавництво значно знижує виробничі витрати, пов’язані з друком 
текстової та графічної інформації, надає безліч нових можливостей читачам, авторам, видавцям 
включати в наукові роботи графіку, аудіо та відео компоненти, забезпечує можливість взаємодіяти, 
шляхом проведення обговорень і коментування безпосередньо в журналі на веб-сторінці статті. 

Актуальними для подальшого дослідження залишаються проблеми, пов’язані з вивченням 
статистичних методів оцінювання використання наукового контенту, що опублікується в журналах із 
відкритим доступом. 
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Яцишин А. В., Лупаренко Л. А. Социально-психологические аспекты обеспечения открытого 
доступа с использованием электронных журнальных систем. 

В статье проанализировано понятие ''открытый доступ''. Обоснована эффективность публикации статей 
в научных изданиях, которые поддерживают политику открытого доступа. Рассмотрено понятие 
электронных журнальных систем открытого доступа, в частности преимущества использования 

платформы Open Journal Systems (OJS) для отдельных субъектов процесса научного информационного 
обмена (авторов, читателей, издателей, библиотек, научных организаций и сообществ) и информатизации 
образования в целом. Исследованы социально-психологические аспекты перевода профессионального издания 

на платформу OJS и особенности адаптации ученых к восприятию новшеств. Даны практические 
рекомендации по проведению разъяснительной работы и определены направления, которые должна 

включать в себя программа таких мероприятий (практических семинаров, круглых столов, визуальных и 
групповых бесед, индивидуальных консультаций). 

Yatsyshyn A. V., Luparenko L. A. Social and Psychological Aspects of Open Access Supply by Using the 
Electronic Journal Systems. 

The article analyzes the concept of "open access". The effectiveness of the publication of scientific articles in the 
professional journals that support the policy of open access has been justified. The concept of the open access 
electronic journal systems, including the benefits of using the publishing platform Open Journal Systems (OJS) 
for individual subjects of the scientific informational exchange process (authors, readers, publishers, libraries, 

scientific organizations and communities) and informatization of education in general. The social and 
psychological aspects of transferring professional edition to the OJS platform and the features of scientists' 

adaptation to innovativeness are investigated. The practical recommendations for the outreach and identified 
areas which should include the application of such activities (workshops, round tables, visual and group 

interviews, individual counseling) are given.
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ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ ЕКОЛОГІЧНОГО ЛІЦЕЮ 

У статті розкрито засоби та методи формування природоохоронних знань, умінь і навичок учнів 
Житомирського екологічного ліцею. Проаналізовано сучасні форми екологічного навчання та виховання 

дітей, шляхи реалізації педагогічної майстерності колективу ліцею у напрямку формування 
природоохоронної компетентності вихованців. Зроблено висновки щодо практичної значущості та 

особливостей упровадження результатів діяльності учнів навчального закладу. 

Постановка проблеми. Соціальні перетворення та екологічні катаклізми в Україні докорінно 
змінили орієнтації у галузі освіти. Одним із головних напрямків нової освітньої філософії є спрямування 
навчально-виховного процесу на розвиток творчої, мобільної особистості учня, на розкриття його 
потенційних можливостей і здібностей, утвердження загальнолюдських якостей.  

Пріоритетного значення в сучасному житті набуває формування природоохоронної компетентності 
дітей, оскільки від рівня екологічних знань, умінь і навичок останніх залежатиме, як підростаюче 
покоління опікуватиметься природою, яким буде майбутнє України. 

Зазначимо, що розв’язання цих проблем можливе лише в динамічній творчій взаємодії педагогічного 
та учнівського колективів навчального закладу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Засоби та методи природоохоронної освіти в навчально-
виховній діяльності запровадили свого часу визначні педагоги Я. Коменський, Дж. Локк, Ж. Руссо, 
Й. Песталоцці, А. Макаренко, К. Ушинський, В. Сухомлинський. Їх погляди та вчення стали підґрунтям 
для досліджень багатьох науковців та педагогів. Так, основні напрями розвитку екологічної освіти та 
виховання школярів у навчально-виховному процесі, а також особливості їх природоохоронної 
діяльності висвітлено в працях І. Беха, В. Вербицького, А. Захлєбного, І. Звєрєва, В. Крисаченко, 
Г. Пустовіта, Н. Пустовіт, А. Сидельковського, І. Суравегіної та інших [1-10]. Учені розглядають 
проблему формування природоохоронного досвіду школярів як необхідну умову виховання їх 
екологічної культури та звертаються до думки, що даний аспект освіти потребує детальної розробки. 
Тому наші дослідження актуальні та мають практичну цінність. 

Метою нашої статті – є розкриття оптимальних шляхів формування природоохоронного досвіду 
школярів екологічного ліцею. 

Виклад основного матеріалу. Еколого-натуралістична діяльність ліцею відтворює 
загальнонаціональні інтереси в сфері системи освіти за тенденціями світового розвитку. В процесі 
екологізації навчальних програм враховано п’ять концептуальних положень. Сутність першого полягає в 
інтегруванні навчального матеріалу, в якому втілено ідею формування цілісного уявлення учнів про 
навколишнє середовище, становлення їх наукового світогляду. Важливе місце в екологічній діяльності 
ліцею відводиться диференційованому підходу, який є найбільш перспективним у поглибленому 
вивченні учнями навчального матеріалу чи самостійному дослідженні й охороні певних об’єктів 
навколишнього середовища. Міжпредметний підхід до конструювання змісту навчального та виховного 
матеріалу дозволяє об’єднати предмети, завдяки чому долається розрив між гуманітарними й 
природничими циклами освітніх напрямків. Особистісні замовлення, інтереси дітей і їх батьків, 
спрямованість конкретної педагогічної дії на кожного учня забезпечується індивідуалізацією навчально-
виховного процесу. Важливе місце в роботі екологічного ліцею відводиться формуванню практичних 
умінь і навичок з вивчення й охорони природи, прийняття доцільних рішень щодо особистої поведінки в 
довкіллі, чому сприяє діяльнісний підхід у конструюванні змісту навчальних програм. 

У Концепції екологічної освіти України та Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ столітті 
формування навичок природоохоронної діяльності визначено одним із пріоритетних завдань сьогодення. 
Екологічно грамотна діяльність людини в природі – це основна вимога національного законодавства та 
першочергова потреба сучасного суспільства.  

Природоохоронна діяльність людини віддзеркалює рівень її екологічної культури. Система вчинків і 
дій у довкіллі відображає екологічну поведінку людини, під якою Н. Пустовіт розуміє сукупність 
соціально та особистісно обумовлених форм повсякденної поведінки в ситуаціях безпосередньої та 
опосередкованої взаємодії із природою, де знаходить зовнішнє вираження міра усвідомлення 
самоцінності природи [7: 369]. 

Наш ліцей вже багато років працює за власною концепцією безперервної екологічної освіти та 
виховання учнів. Роботу ліцею можна представити у вигляді моделі.  
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Рис. 1. Система екологічного навчання та виховання в ліцеї. 

 
Традиційним став у ліцеї щорічний екологічний фестиваль дітей та педагогів "Голос Землі", який 

проходить під патронатом Державного управління екологічних і природних ресурсів у Житомирській 
області та Управління освіти й науки Житомирської обласної державної адміністрації. Представники 
дитячих екологічних об’єднань зі всієї області збираються, щоб поділитися досвідом природоохоронної 
роботи, збагатитися новими екологічними знахідками й продемонструвати власні можливості, здібності 
та творчий потенціал.  

Так, під час одного з чергових фестивалів "Збережемо Землю – почнемо з простих енергетичних 
рішень", вирішувалися наступні завдання: 

 відзначення дня довкілля, дня Землі, 25-річчя з дня Чорнобильської трагедії; 
 загострення уваги громадськості до екологічних проблем Житомирщини; 
 обмін досвідом природоохоронної діяльності; 
 пропагування екологічної культури, здорового способу життя, міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних природоохоронних масових заходів; 
 налагодження практичної роботи з охорони довкілля; 
 зміцнення зв’язку між дитячими екологічними об’єднаннями області; 
 привернення уваги громадськості до пам’яток природи та їх охорони. 
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Програма фестивалю "Голос Землі" розрахована на 3 дні й включає різноманітні види роботи. 
Перший день передбачає знайомство учасників, виступ екологічних агітколективів, експозицію виставок. 
Другого дня проходить активна робота дитячого парламенту за секціями, обговорення керівниками 
делегацій за круглим столом важливих екологічних питань, майстер-класи та виставки виробів. Третій 
день фестивалю присвячений проведенню природоохоронних акцій та екологічних екскурсій, 
підведенню підсумків й плануванню подальшої діяльності з охорони природи. 

Щорічна організація фестивалю виховує в сучасної молоді ціннісне ставлення до природи, розвиває їх 
екологічну культуру та творчий потенціал.  

Одним із засобів формування природоохоронної культури ліцеїстів є спецкурс "Моя щаслива 
планета" в складі освіти для стійкого розвитку, передумовою виникнення якої стало екологічне 
навчання та виховання дітей і молоді.  

Головними складовими елементами методики викладання навчального курсу "Уроки для стійкого 
розвитку" О. Пометун, О. Онопрієнко та А. Цимбалару [11: 11] визначають самопізнання, самонавчання 
учнів через діяльність, прийняття ними самостійних рішень у повсякденному житті, виконання дій у 
напрямі сталого розвитку. 

Методологічною основою курсу координатори виділяють положення про те, що учень – це активна 
творча особистість, здатна до пізнання та саморозвитку. Під час навчання діти одержують можливість 
визначати й творити власний спосіб життя й цінності, зрозуміти, як діяльність у побуті та суспільстві 
впливає на стан довкілля. 

Зазначимо, що традиційна педагогіка виходить із положення, що надання учневі певної інформації 
викликає зміну його ставлення та цінностей до того чи іншого явища і як наслідок – поступова зміна 
моделі поведінки дитини. Такий підхід до освіти може бути представлений у вигляді схеми: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Традиційна модель навчання. 
 
Проте спостереження за навчально-виховним процесом у ліцеї свідчить, що відтворення даного 

ланцюжка не забезпечує на практиці формування цінностей і реальних змін поведінки учнів. Тому ми 
звернулися до педагогіки empowerment (надання учням внутрішньої сили, натхнення до дій) і активно 
працюємо за схемою, розробленою О. Пометун [11: 14], яка відтворює концептуальні засади курсу 
"Уроки для стійкого розвитку". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 3. Модель навчання в педагогіці empowerment. 
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Великого значення надаємо формуванню мотивації учнів. Мотиви інтелектуально-пізнавального 
характеру усвідомлюються дітьми як потреба в знаннях про об’єкти та явища природи, прагнення до 
розширення світогляду, поглиблення та систематизації екологічних знань із метою дбайливого ставлення 
до природи та діяльності, спрямованої на її збереження та охорону. Це та група мотивів, що 
співвідноситься з інтелектуальною потребою позитивного емоційного забарвлення. Керуючись такими 
мотивами, школярі успішно розв’язують завдання екологічного спрямування. 

Таким чином, сформованість мотивації учіння молодших школярів є передумовою засвоєння ними 
екологічних знань, умінь і навичок. 

За такою схемою побудована кожна тема курсу. Вже з 3-го класу молодші школярі проводять аудити 
– завдання для самостійного дослідження власного стилю життя та аналізу наявного в них досвіду. 
Інформація, отримана під час аудиту, дозволяє вчителю організувати дискусію для вирішення 
поставлених екологічних проблем. Після проведення аудиту учні осмислюють проблему, формують план 
діяльності та реалізують його. Через певний проміжок часу проводиться другий аудит для перевірки й 
оцінювання отриманих результатів і планується майбутня природоохоронна діяльність. На основі 
набутого досвіду молодші школярі створюють проекти, презентації яких залучають до співпраці широкі 
верстви населення.  

Дотримуючись принципів системності, систематичності, послідовності та наступності в навчальній 
діяльності, наш ліцей продовжує впроваджувати курс "Уроки для стійкого розвитку" в середній та 
старшій ланках, що дає змогу старшокласникам усвідомити поняття сталого розвитку на більш високому 
рівні. Так, учні вивчають взаємозалежність екології та економіки, розуміють необхідність у перебудові 
ринкової системи, відмові від тупикових сучасних моделей економічного розвитку та споживання, 
виступають за розвиток демократії, розв’язання проблем бідності. Школярі отримують знання про групи 
професій за впливом на довкілля та вимоги до фахівця майбутньої професії, знайомляться з екологічним 
законодавством відповідної галузі господарства, добре орієнтуються в екологічних проблемах України. 
Згідно з Концепцією екологічної освіти [12] уроки сталого розвитку формують у старших школярів 
особистісну екологічну позицію й вміння її відстоювати в умовах правової демократичної держави. 

Отже, активне впровадження освіти для сталого розвитку сприяє позитивним змінам у навчально-
виховному процесі закладу. Так, на уроках з даного курсу викладачі ліцею надають перевагу переходу від 
стандартної передачі знань до створення умов для їх активного засвоєння та отримання практичного досвіду. 
Учні ліцею від пасивного засвоєння знань переходять до активного їх пошуку та практичного осмислення.  

Керівництво навчального закладу вносить зміни щодо використання ресурсів ліцею, впроваджує 
принципи сталості та демократизації в управлінні, налагоджує співпрацю з зацікавленими групами 
населення й громадськими організаціями міста та області. Таким чином, у навчальному закладі 
створюється освітнє середовище, де можливо [13: 47-48]:  

 висловлювати та відстоювати власну точку зору; 
 робити свідомий вибір між альтернативами; 
 відповідати за свій вибір та прогнозувати його наслідки; 
 слухати та розуміти інших; 
 вчитися поважати демократичні рішення; 
 цивілізовано розв'язувати конфлікти; 
 вчитися домовлятися та взаємодіяти. 

Одним із засобів формування екологічної культури учнів є програма енергозбереження ліцею, згідно 
якої ведеться активна діяльність у збереженні природних ресурсів шляхом економії світла, тепла, води, 
встановлення енергозберігаючого обладнання, зокрема, вікон, ламп розжарювання, освітлювачів, заміни 
радіаторів, утеплення стін. Ліцей активно співпрацює з громадськими організаціями міста та області, 
іноземними інвесторами. Агітаційна екологічна діяльність на регіональному та міжнародному рівнях 
залучає до енергозбереження педагогічні та учнівські колективи, сприяє розповсюдженню прийняття 
простих енергетичних рішень серед різних верств населення. 

Висновки. Отже, аналіз шляхів формування природоохоронного досвіду дітей екологічного ліцею 
засвідчує, що систематична динамічна та креативна діяльність керівників закладу, педагогічного та 
учнівського колективів забезпечує гармонійний розвиток особистості вихованців. В умовах налагодженої 
діяльності ліцеїсти займаються самоосвітою, вчаться критично мислити, відповідально поводять себе в 
природі, беруть активну участь у природоохоронних заходах, передбачають наслідки власної поведінки в 
навколишньому середовищі. 
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Дудик Г. П. Природоохранная деятельность учащихся экологического лицея. 

В статье раскрываются средства и методы формирования природоохранных знаний, умений и навыков 
учащихся Житомирского экологического лицея. Проанализированы современные формы экологического 

обучения и воспитания детей, пути реализации педагогического мастерства коллектива лицея в направлении 
формирования природоохранной компетентности воспитанников. Сделаны выводы, касающиеся 
практической значимости и особенностей внедрения результатов деятельности учеников лицея. 

Dudik G. P. The Students' Environmental Activity in the Zhytomyr Ecological Lyceum. 

The article reveals the means and methods of students' environmental knowledge and skills in the Zhytomyr 
ecological Lyceum. The contemporary forms of children's ecological education and upbringing, ways to 

implement the lyceum teachers' pedagogical skills in the formation of the students' environmental competence 
are analyzed. Conclusions regarding the practical relevance and characteristics of the implementation of the 

study are made. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКТОРІВ ДО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ 

Статтю присвячено розв’язуванню задач за допомогою векторів, які іншими методами розв’язувати 
набагато важче. Розглянуто доведення задач за допомогою векторів, яке більш зрозуміле учням і є 

більш наочним. Це ще раз підтверджує, що поняття вектора є важливим поняттям шкільного курсу. 
Також приділено увагу труднощам, з якими стикаються учні при вивченні теми ''Вектори'', і пошуку 

способів подолання цих труднощів. 

Актуальність теми. Тема ''Вектори'' з'явилася в курсі математики шкіл порівняно нещодавно – в 
1963 році. Питання про те, чи повинні вивчатися вектори в шкільному курсі, в даний час практично не 
обговорюється. Ця тема важлива тому, що, по-перше, дозволяє, використовуючи вектори, спростити 
рішення багатьох задач шкільного курсу математики, які іншими методами вирішуються набагато важче. 
Так само вектори в шкільному курсі геометрії дозволяють зробити доведення багатьох теорем не тільки 
більш зрозумілими учням, а й більш природними і наочними, що сприяє навчанню пошуку доведень 
теорем та розв'язання задач. 

По-друге, поняття вектора використовується в багатьох додатках математики, таких, як сучасна 
алгебра і геометрія, теорія функцій та теорія ймовірностей.  

По-третє, поняття вектора є важливим поняттям шкільного курсу фізики і відіграє істотну роль у 
міжпредметних зв'язках математики і фізики. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Незважаючи на велику увагу, яка приділяється темі ''Вектори'' 
в методичній літературі, вона до цих пір залишається однією із найважчих для учнів тем шкільного курсу, про 
що свідчать дослідження таких авторів, як: А. Д. Александров, JI. C. Атанасян, Г. П. Бевз, В. Г. Болтянський, 
В. Ф. Бутузов, М. Б. Волович, Г. Д. Глейзер, В. А. Гусєв, С. Б. Кадомцев, В. М. Клопський, А. Н. Колмогоров, 
Ю. М. Колягін, Г. Л. Луканкін, І. А. Лурьє, А. Ф. Пічурін, В. А. Погорєлов, В. І. Рижик, Г. І. Саранцев, 
А. Ф. Семенович, А. Д. Семушина, З. А. Скопець, І. М. Смірнова, В. А. Смірнов, Ф. І. Фетисов, P. C. Черкасов, 
І. Ф. Шаригін, І. М. Яглом, М. І. Ягодовський та ін. У дослідженнях велика увага приділяється виявленню 
труднощів, з якими стикаються учні при вивченні теми ''Вектори'', і відшуканню способів їх подолання. 

Виклад основного матеріалу. Програма з математики містить формування поняття вектора і його 
творчого застосування. У підручниках із геометрії для 8-11 класів вміщено задачі для свідомого 
засвоєння цього поняття. Крім задач підручника, я в своїй педагогічній практиці підбираю задачі, що 
містять оригінальні рішення за допомогою векторів і демонструють цікаві властивості геометричних 
фігур як в планіметрії, так і в стереометрії. Ось кілька таких задач. 

Задача 1. Нехай М – точка перетину середніх ліній чотирикутника АВСD і О – довільна точка 

простору. Довести, що  ODOCOBOAOM 
4
1  

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. 
Розв’язок: 
Нехай KF і PL – середні лінії чотирикутника ABCD. Тоді чотирикутник KLFP – паралелограм. PM = 

ML, KM = MF. 
Використовуючи формулу для середини відрізка запишемо рівності:  

 OLOPOM 
2
1 ,  ODOAOP 

2
1 ,  OCOBOL 

2
1 . Звідси:  ODOCOBOAOM 

4
1 . 

 
Задача 2. Довести, що сума квадратів відстаней будь-якої точки кола до вершин вписаного 

правильного трикутника є величина постійна, не залежна від положення точки на колі. 
Традиційний розв’язок цієї задачі є в книгах. Однак за допомогою векторів розв’язати її можна 

набагато простіше. 
Розв’язок: 
Нехай правильний трикутник ABC вписано в коло з центром О, а М – довільна точка цього кола. 
Тоді OAMOMA  , OBMOMB  , OCMOMC  . Звідки: 
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Рис. 2. 

OAMOOAMOMA  2
222

, OBMOOBMOMB  2
222

, OCMOOCMOMC  2
222

. 
Якщо додати три останніх рівності, враховуючи, що MO = AO = OB = OC =R, 0 OCOBOA , то 

одержимо 2222 6RMCMBMA  . 
Звідси бачимо, що сума квадратів указаних відстаней не залежить від положення точки М на колі, а 

залежить тільки від її радіуса. Такий розв’язок набагато коротший традиційного. Але переваги його не 
тільки в цьому. Дане доведення вірне і для довільної точки М сфери, описаної навколо трикутника так, 
що її центр співпадає з центром трикутника. 

Неважко узагальнити цю задачу і для випадку, коли в коло (або сферу) вписано не трикутник, а 
довільний правильний многокутник. Він може бути не обов’язково правильним, але симетричним 
відносно центра О.  

Доведемо, наприклад, якщо А1, А2, А3… Ап, - правильний n-кутник з центром в т. О, а М – довільна 
точка вписаного в нього кола, то сума квадратів відстаней від М до всіх вершин даного п-кутника не 
залежить від розміщення М. 

Розв’язок: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. 

Маємо AOMOMA 1 , 1
2
1

22
1 2 OAMOOAMOMA  .  

Якщо додати п відповідних рівностей (для і = 1,2,3,….п ), одержимо, що шукана сума квадратів відстаней 
рівна 22 nRnr  , де r і R – радіуси, вписані в даний многокутник кола і описаного навколо нього, тобто для 
даного многокутника величина стала. Можна і далі продовжувати узагальнювати задачу: розглядати 
многокутник (многогранник) не обов’язково правильний або симетричний відносно О, а коло (сферу) не 
обов’язково вписане або описане, важливо лиш, щоб сума всіх векторів 1AO  дорівнювала нульовому вектору. 

Задача 3. Довести, що для довільного паралелограма у якого a і b – довжина сторін, m і n довжини 
діагоналей, виконується нерівність nmba  22 . 

Розв’язок: Якщо ABCD – паралелограм, aAB  ,, bAD  , то baAC  , baDB  , тоді 

   babaDBAC  , звідси  22 baDBAC  , але cosnmDBAC  , звідси nmDBAC   і 

nmba  22 . 
 
 
 
 
 
 

Рис. 4. 
Задача 4. Довжина ребер тетраедра ABCD рівні a, b, c, m, n, k. Знайдіть відстань від вершини A до 

точки перетину медіан грані BCD. 
Розв’язок: 
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Нехай О – точка перетину медіан грані BCD. Позначимо 1BAC , 2СAD , 3DAB . 

Скористаємось рівністю  ADACABAO 
3
1 . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 5. 

Звідси  22

9
1 ADACABAO   або 








  321
2222

222
9
1

 cosABADcosADACcosACABADACABAO . Останню 

рівність запишемо так:  321
2222 222

9
1

 cosaccosbccosabcbaAO  .  

За теоремою косинусів  
222

12 mbacosab  2, 222
22 ncbcosbc  , 222

32 kcacosac  . 

Тоді    




  2222222

3
9
1 knmcbaAO . 

Якщо довжини всіх ребер тетраедра рівні а , то 
3

639
3
1 22 aaaOA  . 

Задача 5. В паралелепіпеді ABCDA1B1C1D1 довжина всіх ребер рівна а, величина плоского кута BCD 
рівна 600. Довести, що 2

1
2

1
2

1 ACDCBС  . 
Розв’язок: 
Розглянемо вектори BC1  і DC1 : CBCCBC  11 , CDCCDC  11 . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 6. 

Тоді CBCCaBС  1
22

1 22 , CDCCaDС  1
22

1 22 .  

Із двох останніх рівностей слідує:  CDCBCCaBCDC  1
22

1
2

1 24  (1). 

Скориставшись правилом паралелепіпеда запишемо: CCBCDCAC 111111  .  

Звідси   111111111
2

1 2223 BCDCDCBCCCaAC   (2) 

Оскільки кут BCD дорівнює куту B1C1D1 = 60°, 
2
1

111  DCBcosBCDcos , тоді рівність (2) буде 

мати вигляд:  
 11111

22
1 24 DCBCCCaAC   (3). 

В рівностях (1) і (3): 11BCCB   і 11DCCD  . Звідси 2
1

2
1

2
1 ACDCBС  . 
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Задача 6 Один із плоских кутів при вершині трикутної піраміди прямий, висота піраміди проходить 
через точку перетину висот основи. Знайти величини решти плоских кутів при вершині піраміди. 

Розв’язок: 
Нехай дана піраміда МАВС, в якої 090AMB , МО (АВС), О – точка перетину висот AF, BK, CD 

основи ABC.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. 
Розглянемо вектори MA , MB , MC , CB . Із умови маємо: 0MBMA . 

Але CBMCMB  , тоді   0 CBMCMA  або 0 CBMAMCMA  (1). 

Доведемо, що 0CBMA . 
За умовою )AO()BC(  . За теоремою про три перпендикуляри )MA()BC(  . 

Звідси 0CBMA . 
Із рівності (1) одержимо, що MCMA  , тобто кут АМС – прямий. Аналогічно можна довести, що кут 

ВМС – прямий. 
Висновки і перспективи подальших досліджень: 
З усього видно, що тема ''Вектори'' є досить важлива в шкільному курсі. Вона дає можливість 

спростити рішення багатьох задач шкільного курсу і водночас є однією із важливих тем для учнів, тому 
необхідно і далі працювати над даною темою, розв’язувати задачі, доводити теореми за допомогою 
векторів, щоб учні краще засвоїли дану тему. 
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Вовк В. П. Использование векторов к решению задач. 

Статья посвящена решению задач при помощи векторов, которые другими методами решать гораздо 
сложнее. Рассмотрено доказательство задач при помощи векторов, которые более понятно учащимся 

и более наглядно. Это еще раз подтверждает, что понятие вектора является важным понятием 
школьного курса. Также уделяется внимание трудностям, с которыми сталкиваются учащиеся при 

изучении темы ''Векторы'' и поиску способов преодоления этих трудностей. 

Vovk V. P. The Usage of Vectors to the Solution of Tasks. 

The article is dedicated to the solution of tasks by means of vectors, which are very difficult to solve by other 
means. The proof of tasks by means of vectors, which are more understandable and descriptive by pupils, is 

considered. It justifies again that the notion of vector is the important notion of the school course. The attention 
is drawn on the complications the pupils are dealing with while studying the subject ''Vectors'' and the search of 

ways of overcoming these difficulties. 
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СИСТЕМА ВПРАВ ДЛЯ НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЯ НОВИННИХ ПУБЛІЦИСТИЧНИХ 
ТЕКСТІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ В УМОВАХ ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 

У статті розглянуто загальні вимоги до побудови системи вправ та розроблено на їх основі вимоги до 
системи вправ для навчання аудіювання новинних публіцистичних текстів. Описано основні критерії 

відбору вправ, виокремлено основні етапи роботи з текстами для прослуховування і на їх основі 
сформовано систему вправ для навчання аудіювання новинних публіцистичних текстів старшокласників 
в умовах профільного навчання. Подано систему вправ на основі текстів, відібраних з Інтернет джерел. 

Постановка проблеми. Уміння бути слухачем новинного публіцистичного тексту (НПТ) та розуміти 
його на всіх рівнях (глобальному, детальному та критичному) вимагає спеціального навчання. Успіх 
перебігу цих процесів залежить не лише від вдалого відбору текстів, а й від правильно відібраних чи 
створених вправ, їх послідовності, кількості та обсягу. Тому, передумовою підвищення якості навчання 
аудіювання в загальноосвітніх навчальних закладах (ЗНЗ) профільного рівня є вдосконалення роботи з 
аудіотекстом, тобто створення ефективної системи вправ. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема створення системи вправ є однією із 
найактуальніших у практичному відношенні та найбільш складною у теоретичному плані. Її актуальність 
підтверджується роботами таких учених, як В. О. Бухбіндер, Н. І. Гез, Ю. І. Скляренко, С. Л. Захарова, 
С. П. Шатілов та ін. Розробкою системи вправ для формування та контролю навичок і вмінь в аудіюванні 
займалися: І. Н. Алєксєєва, О. Ю. Бочкарьова, С. В. Гапонова, Н. Є. Жеренко, С. Л. Захарова, О. В. Кміть, 
Я. М. Колкер і Є. С. Устінова, О. Б. Метьолкіна, Т. О. Яхнюк та ін. Питання використання жанрів 
публіцистики для навчання рецептивних видів мовленнєвої діяльності висвітлюється в роботах 
дослідників, які займаються проблемами навчання читання (О. В. Бирюк), взаємопов’язаного навчання 
аудіювання і читання (Н. Ф. Мєщанова). Однак, поза увагою вчених-методистів залишилася проблема 
розробки системи вправ для навчання аудіювання в середній профільній школі з використанням 
фрагментів новинних публіцистичних текстів. Саме це й обумовлює актуальність нашого дослідження. 
Таким чином, мета статті – представити теоретично обґрунтовану систему вправ для формування 
англомовної аудитивної компетенції у старшокласників на матеріалі НПТ. 

Виклад основного матеріалу. Услід за М. В. Ляховицьким, під системою розуміємо упорядковану 
множинність взаємозв’язних елементів, виділену на основі певних ознак, об’єднаних спільною метою 
функціонування та єдністю керування, що виступає у взаємодії із середовищем як цілісна єдність [1: 73-79]. 

Наша система вправ для навчання аудіювання старшокласників побудована на основі НПТ, взятих з 
Інтернет джерел. Виходячи з вищезазначеного, під системою вправ для навчання аудіювання НПТ 
розуміємо сукупність необхідних типів і видів вправ, які виконуються у певній послідовності з метою 
формування навичок та розвитку вмінь аудіювати НПТ. 

Загальноприйнятою у сучасній методиці навчання аудіювання є система вправ, що складається з двох 
підсистем – для формування мовленнєвих навичок аудіювання та для розвитку вмінь [5]. 

Услід за С. Ю. Ніколаєвою, яка поділяє думку Ю. І. Пассова, вважаємо, що система вправ має забезпечити: 
1) підбір необхідних вправ, що відповідають характеру певної навички або певного вміння; 
2) визначення необхідної послідовності вправ; 
3) розташування навчального матеріалу та співвідношення його компонентів; 
4) систематичність / регулярність виконання певних вправ; 
5) взаємозв’язок різних видів мовленнєвої діяльності [2]. 
Однак, варто зазначити, що створена нами система вправ для навчання аудіювання НПТ 

старшокласників передбачає не лише вправи, спрямовані на формування і розвиток навичок та вмінь в 
аудіюванні, а й на засвоєння соціокультурних знань про країну, мова якої вивчається. 

При створенні системи вправ ми брали до уваги специфічні особливості НПТ як виду Інтернет-
публіцистики і вважаємо, що важливою видається необхідність приділити належну увагу формуванню 
навичок старшокласників долати труднощі, що випливають з цих особливостей. Так, Д. М. Белл 
(D. M. Bell) виділив основні три групи труднощів розуміння новинних повідомлень. Розглянемо кожну з 
цих груп детальніше [3]. 

Перша група труднощів розуміння новинних повідомлень пов’язана зі змістом інформаційного 
повідомлення, який може бути: а) пов’язаним з фоновими знаннями учнів, які необхідно активізувати на 
допереглядовому етапі; б) зовсім новим для учнів, і в такому разі підготовка до сприйняття має 
складатися із введення нових понять і нових лексичних одиниць. 
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Друга група труднощів – лінгвістичні – пов’язана з а) суто акустичними (фонетичними) труднощами; 
б) лексичним наповненням НПТ та їх синтаксисом; в) труднощами сприйняття різних типів текстів та їх 
презентації на екрані (описовий, розповідний текст, презентований у студії чи з місця подій, поданий без 
чи на фоні відеоряду та ін.). 

У третій групі труднощів Д. М. Белл (D. M. Bell) виокремлює труднощі пов’язані зі структурою 
дискурсу новинних повідомлень. За словами автора, інколи саме незнання структури інформаційного 
повідомлення становить більші труднощі, ніж суто лінгвістичні [3]. 

Таким чином, для того, щоб навчити учнів долати вищеописані труднощі ми будемо використовувати 
першу та другу підсистеми вправ. Метою третьої підсистеми вправ ми, услід за іншими вченими [2; 4; 5], 
ставимо формування специфічних вмінь аудіювання. Услід за О. А. Криловою [6], вміння в аудіюванні 
при роботі з новинними повідомленнями поділяються на: 

а) вміння розуміти повний зміст повідомлення (рівень детального розуміння), що передбачає 
розуміння всіх деталей, здогадку про значення незнайомих мовних одиниць за контекстом, визначення 
задуму авторів передачі, висловлення аргументованої власної думки; 

б) вибіркові (селективні) уміння, коли слухача цікавлять окремі, конкретні деталі тексту; 
в) уміння розуміти текст загалом (глобальне розуміння), що передбачає розуміння структури, змісту 

висловлювання, виділення ключової інформації, визначення послідовності основних подій та передачу 
основної інформації [6]. 

Окрім вищеописаних умінь ми, услід за Н. І. Гез [7] та Л. П. Смірновою [8], виокремлюємо уміння 
критичного розуміння тексту – уміння розуміти підтекст, давати критичну оцінку почутому, 
висловлювати власну думку та ін. 

Услід за О. О. Сіваченко, яка розробила вимоги до створення системи вправ для навчання аудіювання 
англомовних драматичних творів [4], а також враховуючи типологію НПТ, психологічні особливості 
процесу сприйняття та розуміння англомовних новинних повідомлень, фактори впливу на аудіювання, 
ми виділили основні вимоги до побудови системи вправ, спрямованих на формування навичок та 
розвиток умінь аудіювати НПТ. Система вправ повинна: 1) враховувати специфіку процесу аудіювання 
НПТ як виду мовленнєвої діяльності; 2) враховувати жанрову специфіку творів публіцистики; 3) бути 
спрямованою на подолання труднощів аудіювання НПТ (відштовхуючись від труднощів розуміння 
новинних повідомлень); 4) забезпечувати формування навичок і розвиток умінь сприймати на слух та 
розуміти НПТ на змістовому і смисловому рівнях; 5) базуватись на поетапній роботі з НПТ. 

Створюючи систему вправ для навчання аудіювання НПТ, ми спирались на виділені вченими етапи 
навчання аудіювання [4], критерії побудови системи вправ [5], а також типологію вправ для навчання 
аудіювання [9], інтерпретуючи її до мети нашого дослідження. 

Слідом за низкою авторів (С. Ю. Ніколаєва, Н. К. Скляренко) під ''вправою'' розуміємо спеціально 
організоване в навчальних умовах багаторазове виконання окремих операцій, дій або діяльності з метою 
оволодіння ними або їх удосконалення [2]. 

Кожна вправа, за твердженням С. Ю. Ніколаєвої, незалежно від її характеру має три- або 
чотирифазову структуру: 

Перша фаза – завдання (має містити мотив до виконання певної мовленнєвої дії / діяльності, 
ситуацію мовлення, ролі комунікантів (якщо вправа виконується у формі рольової гри) тощо. Водночас 
учневі варто пояснити, що він має зробити і як: усно чи письмово, в зошиті або на дошці, індивідуально, 
у парах, групах чи командах [2]). 

Друга фаза – зразок виконання завдання (факультативна: вона може мати місце, якщо у зразку 
виконання є потреба, і може бути відсутньою). 

Третя фаза – виконання завдання і є власне вправою. 
Четверта фаза – контроль (контроль з боку вчителя, взаємоконтроль або самоконтроль учнів). 

Може співпадати у часі з виконанням, або слідувати за виконанням. 
Спираючись на загальноприйняту в методиці викладання ІМ типологію вправ, а також беручи до 

уваги основні вимоги до вправ, ми розробляли їх відповідно до певних критеріїв [2: 66], а саме: 1) за 
спрямованістю вправи на прийом або видачу інформації; 2) за ступенем комунікативності; 3) за 
характером виконання; 4) за участю рідної та іноземної мови; 5) за функцією у навчальному процесі; 
6) за місцем виконання; 7) за наявністю / відсутністю опор; 8) за ступенем керованості викладачем; 9) 
за наявністю / відсутністю рольового компонента. 

Детально розглянемо кожен з критеріїв. 
За критерієм ''спрямованість вправи на прийом або видачу інформації'' вправи поділяються на 

рецептивні, репродуктивні та продуктивні, а також їх комбінації – рецептивно-репродуктивні та 
рецептивно-продуктивні вправи. Кожна група вправ має своє призначення і спрямована на рішення 
конкретних питань. Так, рецептивні вправи направлені на сприймання та розуміння висловлювань. В 
репродуктивних вправах учень відтворює повністю або із змінами сприйнятий ним матеріал [2: 65]. Всі 
репродуктивні вправи, в основному, є рецептивно-репродуктивними, так як спочатку учень сприймає 
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інформацію, а вже потім репродукує. Продуктивні вправи направлені на самостійне продукування 
висловлювання різних рівнів. Якщо продукуванню висловлювання передує сприймання і розуміння 
тексту, то вправа – рецептивно-продуктивна. 

За критерієм ''комунікативності'' вправи поділяються на комунікативні (мовленнєві, природно-
комунікативні), умовно-комунікативні (умовно-мовленнєві) та некомунікативні (мовні) [2: 66; 4: 109]. 

Вправи некомунікативного характеру є підготовчими і зазвичай спрямовані на закріплення вживання 
певних лексичних або граматичних одиниць потрібної тематики. Некомунікативні вправи прийнято 
називати мовними, оскільки учні виконують дії з мовним матеріалом поза ситуацією мовлення, 
приділяючи значну увагу формі [10]. 

Умовно-комунікативні вправи характеризуються наявність мовленнєвого завдання і ситуативністю. Вони 
спрямовані на розвиток навичок – дають можливість тренувати мовний матеріал в умовній комунікації. 

Вправи комунікативного характеру спрямовані на розвиток вмінь і є спеціально організованою 
формою спілкування, де учень реалізує акт мовленнєвої діяльності англійською мовою [10]. 

У розробленій нами системі вправ основне місце посідають вправи умовно-комунікативного та 
комунікативного характеру, що мають на меті формування навичок та вмінь в аудіюванні. 
Некомунікативні вправи становлять незначну кількість. 

''За характером виконання'' до нашої системи входять як усні, так і письмові вправи. 
''За участю рідної та іноземної мови'' в нашій системі вправ представлені вправи лише іноземною 

мовою. 
За критерієм ''функція у навчальному процесі" розрізняють тренувальні та контрольні вправи. В 

нашій системі представлені обидва типи вправ, оскільки ми розглядаємо систему вправ як систему 
навчання і як систему контролю. Тренувальні вправи мають на меті формування та розвиток компетенції 
в аудіюванні, а контрольні вправи спрямовані на визначення рівня сформованості цієї компетенції. 

''За місцем виконання'' вправи поділяються на аудиторні, лабораторні, домашні. 
За критерієм ''наявність опор'' в нашому дослідженні використовуються вправи з використанням 

штучних вербальних і невербальних опор, природних опор і без них [12]. 
За ''ступенем керованості вчителем'' розрізняють вправи з повним, частковим і мінімальним 

керуванням. У нашому дослідженні дії учнів на всіх етапах будуть керуватися повністю, частково або 
мінімально. 

За критерієм ''наявність / відсутність рольового компонента'', в нашу систему ми включили 
вправи з рольовим компонентом та без нього. 

Логічне та поступове виконання учнями розроблених вправ передбачає їх систематизацію в єдине 
ціле. Для цього ми обрали систему вправ метою створення якої ми вважаємо формування в учнів вміння 
сприймати та розуміти тексти на глобальному, детальному та критичному рівнях. 

В основу системи вправ для навчання аудіювання НПТ покладено поетапну роботу з текстом. Для 
кожного етапу роботи з текстом – вступного, підготовчого, основного – ми створили групи вправ 
відповідно до методичного призначення кожного етапу. Вправи тієї, чи іншої групи спрямовані на 
актуалізацію і поповнення знань, формування навичок і розвиток умінь. 

Група вправ вступного етапу спрямована на актуалізацію та поглиблення знань учнів про 
особливості НПТ і формування навичок та вмінь орієнтуватися в структурі НПТ. На цьому етапі ми 
знайомимо учнів з існуючими видами НПТ, активізуємо їхні знання в цьому напрямку і, таким чином, 
створюємо мотивацію до сприймання цільових текстів. 

Підготовчий етап складається з чотирьох груп вправ і передбачає формування фонетичних, лексичних 
та граматичних навичок на рівні понадфразової єдності (ПФЄ) та мікротекстів, розвиток вміння 
розпізнавати ситуацію мовлення та передбачати основний смисл та зміст НПТ. Підготовчі вправи є 
важливою групою вправ для навчання аудіювання, оскільки створюють основу та засоби здійснення 
мовленнєвої діяльності, хоча ще не виступають мовленнєвою діяльністю [12]. За своєю суттю підготовчі 
вправи забезпечують технічний, або операційний бік аудіювання; вони призначені для зняття лінгвістичних 
та психологічних труднощів смислового сприймання та розвитку вміння логіко-смислової обробки знаків 
більш низького рівня – від слів до мікротекстів [7: 20]. Отже, підготовчі або операційні вправи виконуються 
на рівні речень або мікротекстів – найменшої мовленнєвої одиниці навчання аудіювання. 

Як ми вже зазначали, підготовчі вправи для розвитку вмінь аудіювання спрямовані на подолання 
фонетичних, лексичних та граматичних труднощів під час сприймання на слух та розуміння аудитивної 
інформації. У межах нашого дослідження такі вправи спрямовані на зняття мовних труднощів та на 
зняття труднощів психологічного характеру. 

На основному етапі учні виконують вправи на розвиток вмінь аудіювання НПТ на рівні тексту і 
спрямовані на його аналіз, інтерпретацію та критичне осмислення. Даний етап передбачає формування 
вмінь давати критичну оцінку подіям, що відбуваються в тексті, висловлювати особисте ставлення до 
героїв чи подій, пов’язувати факти, описані в тексті, з власним досвідом, визначати емоційний стан 
учасника за паравербальними особливостями (міміка, жести), проникати в підтекст на рівні всього твору. 
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Таким чином, створена нами система вправ для навчання аудіювання НПТ складається з трьох основних 
блоків, що відповідають трьом етапам роботи з кожним окремо взятим текстом. У межах кожного етапу 
навчання передбачається виконання груп вправ різного характеру, створених на матеріалі новинних 
публіцистичних текстів, відібраних з Інтернет джерел. НПТ включають в себе тексти з різними типами 
мовлення, а саме: бесіда ведучого з учасником / учасниками, діалог журналіста з учасником / учасниками, 
діалог між ведучим та журналістом та ін. Зазначені типи творів відібрані для навчання аудіювання учнів 11-
х класів ЗНЗ філологічного профілю, де передбачається збільшення кількості годин для вивчення ІМ. 
Детально розглянемо частину вправ кожного блоку на прикладах текстів, відібраних з Інтернет джерел. 

На вступному етапі виконання вправ передбачає ознайомлення учнів з особливостями НПТ, їх 
структурою та видами. Вправи вступного етапу (ВВЕ) є умовно-комунікативними, комунікативними, 
рецептивними, рецептивно-продуктивними та рецептивно-репродуктивними, частково керованими і 
виконуються здебільшого у фронтальному та індивідуальному режимах. 

ВВЕ 1. Мета: актуалізація знань старшокласників про ПТ, НПТ та їх види у вигляді евристичної 
бесіди, ''мозкового штурму'' та відповідей на запитання. 

Приклад 1. Інструкція. Nowadays journalistic texts become more and more popular. We can watch them 
on TV, in the Internet or listen on the radio. With the help of them we can get important information and be up 
on what is going on. So, let’s think and discuss: 

- what a journalistic text is; 
- what its main task / aim is; 
- what types of journalistic texts you know (interview, news, talk, commentary etc.). 
Тип вправи: умовно-комунікативна, продуктивна; вид вправи: евристична бесіда та відповіді на 

запитання; форма виконання: фронтальна; контроль з боку вчителя. 
Приклад 2. Інструкція А: One of the most popular and widely used types of journalistic texts is news or 

news program. Brainstorm the idea of news: what words you associate with news; what structure of a news 
programme is, what aims its parts have. 

Інструкція Б: Put a tick if you consider yourself: 
interested in  
not interested in  
knowledgeable about  
not knowledgeable about  

news and news programmes? 

Інструкція В: What words would you use to describe your attitude to news? 
Тип вправи: умовно-комунікативна, продуктивна, евристична бесіда, заповнення таблиці та відповіді 

на запитання; форма виконання: фронтальна, індивідуальна; контроль з боку вчителя. 
ВВЕ 2. Мета: ознайомлення студентів з видами мовлення в НПТ. 
Інструкція. You already know that news programme contains several episodes. Each episode can be 

presented in a different way. Listen to several episodes, define the type of communication between the 
participants in each of them, fill in the chart and express your idea concerning this information. 

Тип вправи: умовно-комунікативна, рецептивно-продуктивна; вид вправи: заповнення таблиці та 
обговорення прослуханого; форма виконання: індивідуальна; самоконтроль за ключами. 

Type of communication Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 
Newsreader      
Journalist      

Newsreader – Journalist(s)      
Newsreader – Journalist – 

Participant(s) 
     

Newsreader/Journalist – 
Participant(s) 

     

Підготовчий етап розпочинається виконанням низки передтекстових завдань, що допомагають 
учням налаштуватися на прослуховування конкретного НПТ та полегшують його сприймання та 
розуміння в процесі прослуховування. Вправи підготовчого етапу (ВПЕ): 

ВПЕ 1. Мета: формування вмінь розуміти ситуацію мовлення 
Приклад 1. Інструкція: If you were asked to speak on the programme A journey to remember, which travel 

experience you would talk about? (It could be an exotic journey when you were travelling somewhere or just 
something unexpected that happened on your way to school). Work in groups of four and tell about your experience. 

Тип вправи: продуктивна, комунікативна; вид вправи: розповідь історії / пригоди з власного життя; 
форма виконання: в малих групах; контроль з боку вчителя. 

Приклад 2. Інструкція: Work in groups of three. Make the list of the topics you would expect to find in 
this episode. Which of them are the most important? Why do you think so? When you are ready, share your 
ideas with other groups. 
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Тип вправи: продуктивна, умовно-комунікативна; вид вправи: мозковий штурм; форма виконання: у 
малих групах; контроль: обговорення групою і вчителем. 

ВПЕ 2. Мета: формування вміння передбачати основний зміст повідомлення. 
Інструкція: Work in pairs. Look at the key words and guess with their help the main idea of the text. 
Key words: tower, making, tallest, to design, skyline, skyscraper. 
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна комунікативна; вид вправи: обговорення; форма виконання: в 

парах чи малих групах; контроль: перевірка результатів всім класом і вчителем. 
ВПЕ 3. Мета: формування соціокультурних знань про події, що згадуються в тексті. 
Приклад 1. (Пояснюючий коментар). 
East End of London – it’s the area of London, also called simply East End. 
The Cockney – 1) it’s a mocking nickname of a Londoner who is poor or of a middle class; 2) it’s a dialect of 

poor and middle class Londoners. 
The Cockney way of life – way of life working-class Londoners have (poor, with drugs, divorce, adultery 

etc.). The Cockney community – working-class of Londoners, those in the East End. 
ВПЕ 4. Мета: формування лексичних навичок: 
Приклад 1. Інструкція: Look at the words and word combinations, read them and guess their meaning. 

Match the words and word combinations on the left with their explanation on the right. Write down your 
answers in combination of figures and letters. 

1. stack up against  a) to be compared or not with something else 
2.  to dwarf  b) to drop or be dropped, especially heavily or suddenly 
3. blustery   c) to become or cause to become comparatively small in size 
4. plunk down  e) windy, stormy 
Тип вправи: рецептивна, не комунікативна; вид вправи: перехресний вибір; форма виконання: 

індивідуальна; контроль: самоконтроль за ключем. 
ВПЕ 5. Мета: формування граматичних навичок. 
Приклад 1. Інструкція: Read the sentences and write down numbers of those which express some past 

actions into Column 1 and those which express reсent actions into Column 2. 
1. I have recommended the Eurail Pass to several of my friends. 
2. We discovered that train trip is cost effective, safe, clean and eco-friendly. 
3. The travel has become the most exciting way to explore Europe. 
4. This trip took two hours and was full of pleasant moments. 

Column 1 Column 2 
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна не комунікативна; вид вправи: заповнення таблиці, розподіл 

інформації за критеріями; форма виконання: індивідуальна; контроль: перевірка результатів всім класом і 
вчителем. 

ВПЕ 6. Мета: формування фонетичних навичок. 
Приклад 1. Інструкція: Listen to a dialogue and say what 'time to think' words or expressions do the 

speakers use? 
– When you are singing, you sound, your voice sounds wonderfully relaxed, but that’s not the idea that most 

people would have of, of the music business as a whole. Is the, is the life-style very stressful? 
– Yes, um, it, it, it’s very demanding, um, it’s probably like a, an executive job, um, where you can’t come 

home at a certain nine-to-five, you can’t spend a lot of your time with people around you, you feel detached 
because you know, it’s like, I, I, … I don’t necessarily have a schedule, I might work weekends, um, but … I 
don’t actually mind, but it’s like your family,… 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна комунікативна; вид вправи: відповідь на запитання; форма 
виконання: індивідуальна; контроль: перевірка результатів всім класом і вчителем. 

Приклад 2. Інструкція: Watch the extract, fill in the chart defining emotional condition of each journalists, 
share your choice with the partner giving arguments. 

Name of journalist Neutral Emotional Very еmotional 
Kristie Lu Stout (Hong Kong)    
Kyung Lah (Tokyo)    
Don Riddell (London)    
Susan Candiotti (New York)    

Тип вправи: рецептивно-продуктивна не комунікативна; вид вправи: заповнення таблиці, 
обговорення; форма виконання: індивідуальна, парна; контроль: перевірка всім класом. 

Основний етап передбачає вправи в аудіюванні НПТ на різних рівнях розуміння – глобальному, 
детальному та критичному. Такі вправи є комунікативними за своєю суттю, спрямованими на формування 
вмінь сприймати та розуміти мовлення в умовах, наближених до природного мовленнєвого спілкування, 
тобто, в основному, без опор, підказки у вигляді попереднього ознайомлення з темою, у природному темпі 
мовлення, значної тривалості [Н. І. Гез ИЯШ №6, 1985]. Вправи основного етапу (ВОЕ) включають: 
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ВОЕ 1. Мета: розвиток вміння визначати головні події в тексті (глобальне аудіювання) 
Приклад 1. Інструкція: Imagine that you are a journalist in a local newspaper. You were given a task to 

title your colleague’s article. Listen to the tape very carefully and try to get the main idea of the story and give it 
the most suitable title. 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна комунікативна; вид вправи: прослуховування тексту та підбір 
заголовку; форма виконання: індивідуальна; контроль: перевірка вчителем. 

Приклад 2. Інструкція: Your friend has missed the previous lesson when you were listening to the text. 
Retell him briefly the main idea of this text and express your personal attitude to it. 

Тип вправи: рецептивно-репродуктивна умовно-комунікативна; вид вправи: короткий переказ тексту; 
форма виконання: парна; контроль з боку вчителя 

ВОЕ 2. Мета: розвиток вміння визначати деталі в тексті (детальне аудіювання) 
Приклад 1. Інструкція: Read the sentences and say whether they are true or false: 
1. Aleksandra quitted university a few years ago because she was already a good specialist. 
2. Many young people don’t find job after graduating because they don’t want to work for peanuts. 
3. Aleksandra and her team got their initial funding, along with inspiration and the know-how to develop 

their business. 
4. Eleven Company plans to spend 20 million Euros on helping start-ups over the next three years. 
Keys: 1-F, 2-F, 3-T, 4-F. 
Тип вправи: рецептивна, умовно-комунікативна; вид вправи: визначення правильних / неправильних 

тверджень; форма виконання: індивідуальна; перевірка результатів за ключами. 
Приклад 2. Інструкція: Read the sentences and choose the best answer. 
1. At Bayside High School in Florida, students risk being ____________ if their phone is confiscated 

more than once. 
 a) suspended b) fined 

2. So far this year, __________ kids have had their phones taken away. 
 a) 500 b) 200 

3. Pediatrician and media expert Michael Rich says the reality is kids use more than __________ hours of 
media a day. 

 a) seven b) six 
4. At Haverstraw Middle School phones are used for things like _______________. 

 a) games playing and Internet surfing b) note taking and research 
Keys: (suspended, 200, seven, note taking and research). 
Тип вправи: рецептивно-репродуктивна умовно-комунікативна; вид вправи: альтернативний вибір; 

форма виконання: індивідуальна; контроль: перевірка за ключами. 
ВОЕ 3. Мета: розвиток вміння проникати в підтекст НПТ, робити власні висновки та узагальнення 

(критичне аудіювання). 
Приклад 1. Інструкція: You are a British guide. You have got a group of tourists from Ukraine. Ask them 

what places they would like to visit and make up a rout for them around Europe and Great Britain. Make the rout 
as interesting as it is possible taking into account their interests, low price and convenience. 

Тип вправи: продуктивна комунікативна; вид вправи: опитування, складання маршруту подорожі; 
форма виконання: індивідуальна, групова; контроль: перевірка класом та вчителем. 

Приклад 2. Інструкція: Work in groups of four. You are members of a management team. Devise an 
imaginary description of one of the sights to ''sell'' it to the rest of the class so that they would like to visit it. The 
language should be informal and enthusiastic. Structure your presentation like this: general description; what its 
peculiarities are; what the responses of tourists are. Give the presentation to the class (not more than twenty 
lines). As one of you reads out the descriptions, the rest of the class try to decide what place is being described. 

Тип вправи: продуктивна комунікативна; вид вправи: проектна робота; форма виконання: групова; 
контроль: перевірка класом. 

Висновки. Запропонована нами система вправ спрямована на розвиток відповідних аудитивних 
навичок та вмінь, сприяє формуванню та поглибленню фонових знань учнів про країну, мова якої 
вивчається, підвищує їх загальноінтелектуальний рівень. 

Перспективу подальшої роботи вбачаємо в експериментальній перевірці запропонованої методики 
навчання НПТ на практиці. 
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Заболотная М. И. Система упражнений для обучения аудированию новостных публицистических 
текстов старшеклассников в условиях профильного обучения. 

В статье рассмотрены общие требования к построению системы упражнений и на их основе 
разработаны требования к системе упражнений для обучения аудированию новостных 

публицистических текстов. Охарактеризованы основные критерии отбора упражнений, вычленены 
основные этапы работы с текстами для слушания и на их основе сформированa система упражнений 
для обучения аудированию старшеклассников в условиях профильного обучения. Представлена система 

упражнений на основе текстов, отобранных с Интернет ресурсов. 

Zabolotna M. I. The System of Exercises to Teach Seniors' News Journalistic Texts Listening Comprehension 
in the Conditions of the Subject-Oriented Education. 

The article deals with the general requirements to the system of exercises and developed on their base 
requirements to the system of exercises for teaching news journalistic texts listening comprehension. The main 

criteria for selecting exercises are characterized, main stages of work with the texts for listening are singled out 
and on their basis the system of exercises for pupils' news journalistic texts listening comprehension teaching in 

the conditions of the subject-oriented education is formed. The system of exercises based on texts taken from 
Internet sources is presented. 
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МОДЕЛЬ ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ФІЛОЛОГІЧНОГО 
ПРОФІЛЮ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У статті дидактично і теоретично обґрунтовано педагогічні умови професійного саморозвитку 
майбутнього вчителя філологічного профілю; проаналізовано сутність поняття ''професійний 

саморозвиток майбутнього вчителя-філолога''; подано авторський підхід щодо його структури та 
моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами 

інформаційних технологій. 

Постановка проблеми. Якість освіти, що визначається здатністю особистості до професійного 
саморозвитку, перебуває в полі зору сучасної педагогічної теорії і практики, розглядається як важливий 
фактор стійкого розвитку країни, її технологічної, економічної, інформаційної і моральної безпеки 
(О. Локшина, Т. Лукіна, О. Патрикєєва, М. Слободянюк, М. Сментанський). 

Зазначене вимагає вдосконалення процесу саморозвитку як одного з основних напрямів підвищення 
якості педагогічної освіти майбутнього вчителя філологічного профілю, системи відповідних умов з 
метою забезпечення здатності його подальшого професійного зростання на будь-якому етапі професійної 
діяльності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні проблеми професійної підготовки і 
формування особистості вчителя розглянуто в працях О. Абдуліної, С. Вітвицької, В. Гашимової, 
О. Дубасенюк, І. Зязюна, М. Лещенко, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна. Проблемам професійної підготовки 
майбутнього вчителя присвятили свої роботи: А. Алексюк, В. Безпалько, М. Євтух, В. Кремень, 
С. Максименко, Н. Ничкало, В. Семиченко, С. Сисоєва, О. Сухомлинська, Л. Хомич; а професійній 
психолого-педагогічній компетентності в сучасній освіті – Н. Бібік, І. Єльченко, І. Єрмаков, 
В. Краєвський, О. Кононко, К. Корсак, О. Пометун, О. Савченко, Л. Хоружа, А. Хуторський та ін. 
Проблеми особистісно-орієнтованого навчання розглянуто в дослідженнях М. Алексєєва Д. Бєлухіна, 
О. Асмолова, І. Беха, О. Бондаревської, О. Сєрікова, С. Подмазіна, В. Пилипенка, С. Яценко та ін. 

Метою цієї статті, що є складовою нашого дослідження, є визначення педагогічних умов та побудова 
моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами 
інформаційних технологій.  

Виклад основного матеріалу. В основу дослідження покладено припущення про те, що професійний 
саморозвиток майбутнього вчителя стане ефективним за умов: 

– упровадження науково обґрунтованої моделі професійного саморозвитку майбутнього вчителя;  
– цілеспрямованої інформатизації навчального процесу, застосування інформаційних технологій з 

метою формування професійної компетентності та компетентності саморозвитку майбутнього 
вчителя-гуманітарія;  

– побудови педагогічного процесу на основі оптимального поєднання традиційних й інноваційних 
форм і методів навчання, спрямованості змісту, форм і методів навчального процесу на 
саморозвиток, пошук та обробку інформації студентами;  

– систематичного моніторингу рівнів саморозвитку майбутніх фахівців філологічного профілю. 
Провідною категорією нами визначено ''професійний саморозвиток''. Це – складний, багатогранний 

процес, спрямований на становлення, інтеграцію та реалізацію у педагогічній діяльності професійно 
значущих особистісних рис і здібностей, професійних знань та умінь майбутнього вчителя.  

Означено поняття ''професійний саморозвиток майбутнього вчителя філологічного профілю'' як 
процес усвідомленого цілеспрямованого самопізнання, самопроектування та самовдосконалення з метою 
досягнення значних результатів у майбутній професійній діяльності [1: 202]. 

Встановлено, що результатом саморозвитку може бути: компетентність (низький рівень), 
майстерність (середній), професіоналізм (високий). Оскільки нами досліджується професійний 
саморозвиток майбутніх учителів філологічного профілю, то результатом професійного саморозвитку 
визначена професійна компетентність, складником якої є компетентність саморозвитку. 

Аналіз результатів дослідження сутності та структури професійної компетентності майбутнього 
вчителя філологічного профілю дозволили виокремити її основні компоненти: предметна, психолого-
педагогічна, методична та компетентність саморозвитку. 

''Професійна компетентність'' у контексті характеристики рівня професіоналізму особистості 
визначається нами як система професійних педагогічних знань, умінь, навичок, властивостей та якостей, 
необхідних для виконання професійних обов’язків та творчого розв’язання проблем, самореалізації 
індивідуальних здібностей та саморозвитку. 
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За допомогою факторного аналізу визначено педагогічні умови-фактори, реалізація яких сприяла 
підвищенню рівня професійної компетентності та компетентності у сфері саморозвитку, запобіганню 
академічній неуспішності. 

Для формування професійної компетентності майбутнього вчителя філологічного профілю необхідно 
створити педагогічні умови. Вони тлумачаться нами як фактори, які складають у своїй сукупності 
систему організаційних, методичних і технічних засобів, обставин, що створюють сприятливу ситуацію 
для професійного саморозвитку майбутнього вчителя-філолога в умовах вищого навчального закладу. 

Нами виділено п’ять груп педагогічних умов професійного саморозвитку майбутнього вчителя 
філологічного профілю: соціально-педагогічні; організаційно-педагогічні; психологічні; методичні; 
матеріально-технічні.  

До соціально-педагогічних умов професійного саморозвитку ми відносимо: засвоєння 
загальнокультурних норм і норм народу, мова якого вивчається, соціального досвіду, входження в нього, 
пристосування до вимог і правил суспільства, в якому знаходиться майбутній учитель філологічного 
профілю, вивчення подібного й відмінного у мові, культурі, народу, мова якого вивчається. 

У процесі дослідження нами доведено, що до організаційно-педагогічних умов належить: орієнтація 
мети, завдань, змісту, підготовки студентів філологічного профілю на особистісно-професійне 
самовиховання і саморозвиток; застосування студентами прийомів, методів і форм саморозвитку; 
розвиток у студентів якостей і здібностей гуманітарного напряму для розширення засобів і способів 
професійного саморозвитку; формування вмінь щодо складання власної програми професійного 
саморозвитку на будь-якому етапі його професійної діяльності і системний моніторинг та контроль 
процесу підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності і професійного саморозвитку. 

Психологічними педагогічними умовами професійного саморозвитку майбутніх учителів 
філологічного профілю, на наш погляд, є: створення відповідного психологічного клімату та позитивної 
мотивації до професійного саморозвитку майбутніх учителів-філологів, орієнтація процесу навчання на 
формування спрямованості на самоактуалізацію та самодетермінацію у майбутній професійній 
діяльності, збільшення частки рефлексивних, творчих, креативних форм роботи з метою підвищення 
ініціативності, активності та самостійності студентів. 

До методичних умов професійного саморозвитку, належить: підготовка кваліфікованого кадрового 
забезпечення навчально-виховного процесу; якісне навчально-методичне забезпечення навчально-
виховного процесу; створення методичного консалтингового центу; робота методичних майстерень, 
методичного театру, де студенти можуть активно розвивати свої здібності та вивчати досвід інших, 
взаємонавчатись і поповнювати свої знання; участь студентів у методичних олімпіадах та науково-
практичних конференціях; розробка та створення системи методичної допомоги викладачам та 
студентам у ресурсному ІКТ-центрі самопідготовки студентів та викладачів. 

Не менш важливими, на нашу думку, є матеріально-технічні умови професійного саморозвитку 
майбутнього вчителя філологічного профілю. До них ми відносимо: наявність необхідних для навчання, 
самостійної роботи та відпочинку кабінетів, лабораторій, фонолабораторій, лінгафонних кабінетів, 
можливість студентів та викладачів самостійно працювати у ресурсному ІКТ-центрі самопідготовки 
вчителів та студентів, у бібліотеці, читальному залі, можливість та легкий доступ до необхідної 
інформації та літератури для самостійної роботи і навчально-методичних розробок, інструктивних 
матеріалів для самостійної роботи, наявність сучасного комп’ютерного забезпечення та необхідного 
приміщення для роботи з безперервним і легким доступом до мережі Internet [2: 9-10] 

Отже, врахування всіх означених педагогічних умов забезпечить ефективність формування 
професійної компетентності майбутнього вчителя філологічного профілю у процесі професійного 
становлення і професійного саморозвитку. Саморозвиток буде інтенсивним, більш вмотивованим та 
креативним.  

На основі результатів теоретичного та експериментального дослідження нами була запропонована 
модель формування професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами 
інформаційних технологій. Див. рис. 1. 

Модель (з франц. modèle, італ. мodello, від лат. мodulus – міра, мірило, зразок, норма). Суть поняття 
''модель'' у філософській літературі розглядали такі вчені, як А. Уємов [3] та В. Штоф [4: 84 с.], у 
психології – Г. Суходольський [5: 72], у педагогіці – Ю. Бабанський [6: 27]. 

У педагогіці модель найчастіше використовують з пояснювальною метою, моделювання сприяє 
отриманню нових знань, всебічному аналізу змодельованого явища чи процесу, дозволяє робити певні 
висновки та узагальнення. 

Модель у педагогіці – це засіб пізнання об’єкта. Вона надає можливість формалізувати певні дії, 
зв’язки між об’єктами, які відображають основні істотні властивості системи з метою їх глибокого, 
повного усвідомлення, можливість коригування відповідно до поставлених цілей і завдань. 
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Результат: професійна компетентність майбутнього вчителя  
філологічного профілю  

Рис. 1. Модель професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю засобами 
інформаційних технологій. 

Соціальне замовлення: потреба у підготовці кваліфікованих, мобільних, 
конкурентоспроможних учителів філологічного профілю 
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Зважаючи на соціокультурну сутність педагогічної діяльності вчителів філологічного профілю, 
науково-педагогічні традиції у візуалізації і змістовій інтерпретації структурних складників педагогічних 
систем та вітчизняну педагогічну практику, педагогічна модель має представлятися у вигляді певної 
культурної форми, основні семантичні характеристики якої визначаються залежно від атрибутивних 
властивостей тієї соціокультурної практики, в межах якої здійснюється педагогічна діяльність [7: 339-344]. 

Педагогічна модель – мисленнєва система, що імітує чи відображає певні властивості, ознаки, 
характеристики об’єкта дослідження або принципи його внутрішньої організації чи функціонування і 
презентується у вигляді культурної форми, притаманної певній практиці. 

Модель являє собою теоретично і практично створену структуру, яка відтворює ту чи іншу частину 
дійсності у схематизованій і наочній формі [8: 16]. 

Під моделлю ми розуміємо схематизоване представлення усіх педагогічних підструктур, форм, 
методичних технологій, структурних компонентів, принципів, підходів, форм, інформаційних 
технологій, що забезпечують ефективність і результативність професійного саморозвитку майбутнього 
вчителя філологічного профілю.  

Розроблена нами модель включає такі компоненти: 
– замовлення суспільства на підготовку кваліфікованих, мобільних, конкурентоспроможних 

учителів філологічного профілю; 
– мету, яка спрямована на професійний саморозвиток майбутніх учителів філологічного профілю; 
– структурні компоненти професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного 

профілю: цільовий, змістовий, операційно-діяльнісний, результативний; 
– наукові підходи до професійного саморозвитку (гуманістичний, особистісно орієнтований, 

компетентнісний, суб’єктно-діяльнісний, акмеологічний, креативний, технологічний, 
соціокультурний, плюрилінгвальний); 

– принципи функціонування процесу саморозвитку: науковості, систематичності та послідовності, 
цілеспрямованості, доступності, активності та самостійності, міцності і свідомості ЗУН, 
наочності, емоційності, індивідуального підходу, зв’язку теорії з практикою, безперервності, 
наступності, співробітництва, оптимізації; 

– педагогічні умови професійного саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю: 
психологічні, організаційно-педагогічні, методичні, соціально-педагогічні і матеріально-технічні; 

– змістовий компонент, який сприятиме професійній компетентності та компетентності саморозвитку; 
– теоретичний блок реалізується в процесі викладання педагогічних дисциплін, психологічних, 

методичних, а також у процесі включення до навчального процесу спецкурсу: ''Інформаційні 
технології у професійному саморозвитку майбутнього вчителя філологічного профілю''; 

– практичний блок реалізується в ході самостійної аудиторної та позааудиторної роботи, під час 
педагогічної практики, практичних, семінарських, лабораторних занять, тренінгів, презентацій, 
проектної роботи, наукової та пошукової роботи, на заняттях у методичному театрі, проблемних 
групах та лабораторіях; 

– компоненти професійної компетентності та компетентності саморозвитку: предметна 
компетентність, психолого-педагогічна, методична і компетентність саморозвитку; 

– результат: професійна компетентність та компетентність саморозвитку; 
– критерії професійної компетентності та компетентності саморозвитку: стимулюючий, 

інформаційно-пізнавальний, операційно-дієвий та оцінно-результативний; 
– рівні професійної компетентності та компетентності саморозвитку: початковий, середній, 

достатній і високий. 
Визначена модель апробована у вищих навчальних закладах України (Житомирський державний 

університет імені Івана Франка, Луцький інститут розвитку людини Університету ''Україна'', 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова).  

Висновки. Отже, визначені педагогічні умови та упровадження науково обґрунтованої моделі 
професійного саморозвитку майбутнього вчителя, цілеспрямованої інформатизації навчального процесу, 
застосування інформаційних технологій із метою формування професійної компетентності та 
компетентності саморозвитку майбутнього вчителя-гуманітарія, а також побудови педагогічного процесу 
на основі оптимального поєднання традиційних й інноваційних форм і методів навчання, спрямованості 
змісту, форм і методів навчального процесу на саморозвиток, пошук та обробку інформації студентами і 
систематичного моніторингу рівнів саморозвитку майбутніх фахівців філологічного профілю 
допоможуть зробити навчальний процес більш ефективним та креативним. 
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Матеріал надійшов до редакції 18.02. 2013 р. 

Кубрак С. В. Модель профессионального саморазвития будущего учителя филологического профиля 
средствами информационных технологий. 

В статье дидактически и теоретически обосновываются педагогические условия профессионального 
саморазвития будущего учителя филологического профиля; анализируется суть понятия 

"профессиональное саморазвитие будущего учителя-филолога"; дается авторский подход к его 
структуре и модели профессионального саморазвития будущего учителя филологического профиля 

средствами информационных технологий. 

Kubrak S. V. The Model of the Future Philologist-Teacher's Professional Self-Development by Means of 
Informational Technologies. 

The article didactically and theoretically deals with the pedagogical conditions of the future philologist teacher's 
professional self-development. The essence of the term ''professional self-development of the future teacher of 

philological specialization'' is analyzed. There is the author’s approach to its structure and a model of the 
professional self-development of the future teacher of philological specialization. 
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ПРОБЛЕМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНЖЕНЕРІВ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ 
ОСВІТИ В КРАЇНІ В КІНЦІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ  

В ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦЯХ В. В. РЮМІНА 

Актуальність представленої статті полягає у розкритті проблеми педагогічної підготовки інженерів 
для технічних закладів освіти в країні в кінці ХІХ – початку ХХ століття. Вирішення проблеми 
педагогічної підготовки інженерів, які працювали викладачами в середніх технічних училищах 

відповідала існуючій потребі загальної реформи народної освіти країни і технічної освіти зокрема. Дана 
проблема розкривається в контексті історичної персоналії відомого педагога технічної освіти початку 

ХХ століття Володимира Володимировича Рюміна. Автор статті представив на розгляд аналіз 
В. В. Рюміна з вказаної проблеми. Висновки та пропозиції В. В. Рюміна з даної проблеми сприяли 

реформуванню системи технічної освіти в країні на початку ХХ століття. Варто підкреслити, що 
після проголошення незалежності держави, Україна сформувала свою національну політику в області 
середньої і вищої технічної освіти, яка направлена на впровадження сучасних світових стандартів, 

оновлення змісту, форм і методів навчання. Педагогічні ідеї В. В. Рюміна тісно пов'язані з підготовкою 
інженерів-педагогів і знаходять своє продовження в наукових працях сучасних педагогів у сфері 

технічної освіти, таких як Д. В. Табачник, Г. М. Романцева, В. С. Бекрукової, Е. Ф. Зеєра. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Підготовка інженерів-педагогів для технічних 
закладів освіти всіх рівнів є актуальною проблемою понад два століття. Найбільш гостро це питання 
обговорювалося в кінці ХІХ – на початку ХХ століття в колах педагогів, науковців, викладачів, які мали 
відношення до виховання та навчання в технічних закладах освіти. Суть проблеми полягала в тому, що 
викладачі технічних училищ і інститутів не мали педагогічної освіти, крім того значна кількість 
викладачів мали середню технічну освіту. Проблема нестачі інженерів-педагогів із вищою технічною 
освітою негативно впливала на якість підготовки вихованців у середніх технічних училищах. Вагомий 
внесок у вирішення цієї проблеми вніс В. В. Рюмін, який дослідив витоки цієї проблеми і вніс відповідні 
пропозиції по її вирішенню на початку ХХ століття. 

Аналіз досліджень і публікацій , в яких започатковано розв’язання даної проблеми. Проблема 
підготовки педагогічних кадрів для технічних навчальних закладів освіти має давню історію свого існування. 
Історичний аспект цього питання розглядався в наукових працях професора А. М. Веселова [1], 
дисертаційному дослідженні Е. Н. Луценко [2], В. С. Безрукової [3] та інших науковців. Значний 
фактологічний матеріал, первинне осмислення проблеми знаходимо в працях інженерів, які працювали в 
середніх технічних училищах в кінці ХІХ – на початку ХХ століття – Д. Подергіна [4], М. Кухаренко [5]. 
Вказана проблема не втрачає своєї актуальності і в наш час (Табачник Д. В. Концепція розвитку професійно-
технічної освіти в Україні. 2003.) Педагогічні ідеї В. В. Рюміна, які пов’язані з підготовкою інженерів-
педагогів у вищих технічних закладах освіти в наш час знаходять своє продовження у працях педагогів-
науковців технічної освіти Г. М. Романцева, С. Ф. Артюха, В. С. Безрукової, Е. Ф. Зєера [3] та інших. 

Формування цілей статті. Метою означеної статті – є аналіз проблеми педагогічної підготовки 
інженерів-педагогів для технічних закладів освіти в країні на початку ХХ століття в педагогічних працях 
В. В. Рюміна. 

Виклад основного матеріалу. Проблема відсутності педагогічних закладів для підготовки 
викладачів-інженерів для середніх технічних училищ в кінці ХІХ – на початку ХХ століття займає вагоме 
місце серед проблем, які підлягали реформуванню в системі освіти країни. В. В. Рюмін вважав важливим 
розв’язання цієї проблеми, вносячи свій вклад в реформування технічної освіти.  

На відсутність педагогічної підготовки інженерів в середніх технічних училищах на початку ХХ 
століття наголошував професор А. М. Веселов, який дослідив на значному фактичному матеріалі цю 
проблему з відповідним висновком: "Кадрів високої кваліфікації не вистачало, до того і вони не 
отримали спеціальної педагогічної підготовки, що значною мірою ускладнювало їхню педагогічну 
діяльність, особливо в перші роки" [1]. Професор А. М. Веселов констатує, що царський уряд певною 
мірою намагався вирішити проблему кількості та якості викладацького складу для середніх технічних 
училищ. В затверджених у 1892 році міністром народної освіти Деляновим "Правилах приготування 
вчителів спеціальних предметів та керівників практичних занять" говорилося, що на посаду викладачів 
спеціальних предметів до середніх та нижчих училищ зараховуються особи, які закінчили курс вищого 
технічного навчального закладу, а на посаду керівника практичних занять з вищою, або середньою 
технічною освітою і 1-2 роками практичної підготовки [1]. 
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Фактично, прийняті рішення царського уряду стосовно цієї проблеми, носили декларативний 
характер, це спонукало суспільство та педагогів технічної освіти самотужки розробляти методики 
педагогічної підготовки інженерів-педагогів для середніх та нижчих технічних училищ. 

У дисертаційному дослідженні Е. М. Луценко наголошується на факті недостачі інженерів-педагогів з 
вищою технічною освітою у середніх технічних училищах, що на її думку, породжувало відсутність 
науковості та систематичності у навчанні вихованців спецдисциплінам. "Викладачів зі спеціальних 
дисциплін не вистачало, тому на ці посади приймали осіб, які мали середню спеціальну освіту з досвідом 
практичної роботи. Таке положення, на її думку, негативно позначалося на професійній підготовці 
майбутніх спеціалістів. Викладачі спеціальних дисциплін, – наголошує Е. М. Луценко, – які не мають 
вищої освіти, не могли забезпечити необхідного рівня загально технічної підготовки учням" [2]. Однак, 
всі заходи, які робив царський уряд не мали на меті дійсного піклування про покращення положення 
педагогічних кадрів для технічних закладів освітив країні. 

Найважливішою умовою якісної викладацької роботи, пов’язаної із навчанням та вихованням в 
технічних закладах освіти В. В. Рюмін вважав оволодіння інженером педагогічними знаннями і 
практикою."Позбавити вчителя технічної школи педагогічної підготовки, – казав В. В. Рюмін, – означає 
грішити перед майбутніми поколіннями техніків, яких довірили його вихованню" [6]. 

Отримання педагогічних знань, на думку В. В. Рюміна, для інженерів-педагогів повинно відбуватися у 
спеціальних семінаріях, яких в країні на початку ХХ століття поки не існувало. З приводу надання інженеру 
педагогічних знань та навичок для подальшої роботи в середньому технічному училищі В. В. Рюмін писав: 
"Учитель повинен отримати попередню спеціальну педагогічну освіту в особливій семінарії" [6]. 

Семінарія з підготовки інженерів-педагогів, як вважав В. В. Рюмін, повинна забезпечувати її слухачів 
методикою навчання. Предмети та галузі знань інженерного спрямування, на думку В. В. Рюміна, повинні 
засвоюватися майбутніми інженерами-педагогами у вищих технічних школах. Методичний напрямок 
кожної семінарії, як вважав Володимир Володимирович, повинен визначатися тією галуззю технічних 
знань, які будуть викладатися майбутнім інженером-педагогом у технічних закладах освіти. "Вивчення 
математики, фізики і т. п. повинно бути внесено до курсу навчального закладу, закінчення якого передує 
вступу до семінарії. Різні галузі технічних знань також повинні бути засвоєні заздалегідь, але залежно від 
технічної спеціальності інженера, про що вказують програми вказаних педагогічних семінарій" [6]. 

Аналізуючи працю Вейтцеля (переклад із німецької мови В. В. Рюміна) "Педагогіка для технічних 
навчальних закладів" В. В. Рюмін пропонує перейняти позитивний досвід створення педагогічних 
семінарій для інженерів-педагогів на зразок Німеччини, які створюються при місцевих університетах, 
вихованці яких проходять практичні заняття у прикріплених до нього середніх навчальних закладів. 
"При університетах є семінарії, які поєднані з гімназіями. Остання слугує дослідним полем, дозволяючи 
майбутнім педагогам на практиці перевірити данні, наданими їм при викладанні теорії"[6]. 

Педагогічна семінарія для інженерів-викладачів, на думку В. В. Рюміна, була розрахована на два роки 
навчання. Умовою проходження навчання в семінарії виступає наявність диплома про вищу технічну 
освіту та бажання працювати у сфері освіти."Педагогічна освіта, – наголошує В. В. Рюмін, – складається 
з однорічного курсу теоретичної підготовки і однорічної практичної підготовки"[6]. 

Річний теоретичний курс семінарії, на думку В. В. Рюміна, повинен складатися з вивчення педагогіки та 
пов’язаних з нею науками, які формують у майбутнього інженера-педагога: мету, зміст і задачі педагогічної 
діяльності, розкриваючи сутність законів педагогіки, принципів виховання та навчання. "В перший рік 
інженери-студенти педагогічних семінарій вивчають теорію педагогіки і науки, пов’язані з нею" [6]. 

По закінчені теоретичного курсу, наголошує В. В. Рюмін, вихованці педагогічної семінарії повинні 
складати державний іспит, який надає їм право на проходження практичної частини підготовки 
інженерів-педагогів."По закінченні теоретичного курсу кандидат повинен скласти державний іспит, який 
надасть йому право на подальшу практичну підготовку" [6]. Другий рік навчання в семінарії В. В. Рюмін 
пов’язував із засвоєнням на практиці отриманих знань з теорії педагогіки. До практичних занять В. В. 
Рюмін відносив: проведення пробних занять під наглядом досвідчених педагогів семінарії; робота в ролі 
асистентів викладачів під час дослідів на заняттях із фізики та хімії, отримання навичок роботи з 
дослідним приладдям. "На другий рік, поруч із теоретичними лекціями, семінаристи готуються до 
вчительської діяльності, дають пробні уроки, призначаються асистентами до досвідчених учителів та 
інше" [6]. Місцем проведення практичних занять В. В. Рюмін вважав середні технічні училища. 
Результатом практичного курсу навчання інженерів-викладачів був державний іспит. "Практична 
підготовка ведеться або в семінарії при вищих технічних навчальних закладах, або безпосередньо в одній 
із середніх технічних шкіл. По закінченні практичного курсу, кандидат знову складає іспит" [6]. 

Суттєвим у підготовці інженерів-педагогів В. В. Рюмін вважав,не тільки надання вихованцям 
семінарій загальних знань з педагогіки,методики та дидактики, але і засвоєння відповідних знань з 
педагогіки, які будуть пристосовані до конкретних навчальних предметів інженерів-педагогів. "Цілком 
ймовірно, що на перших порах можливо буде задовольнятися загальними семінаріями при університетах, 
вводячи до предметів викладання курси, які обов’язкові для вчителів усіляких спеціальних шкіл: 
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технічних, комерційних, сільськогосподарських та інших. Слухачі таких семінарій, крім предметів 
загальних для всіх, як то: педагогіка, психологія, логіка, етика, шкільна гігієна, історія культури, загальна 
методика та дидактика, повинні будуть вивчати галузі педагогіки, які мають відношення до їхньої 
майбутньої діяльності" [6]. 

Реформа технічної освіти в напрямку підготовки інженерів-педагогів для технічних закладів освіти на 
початку ХХ століття в країні закладала наукове підґрунтя у становленні національної педагогіки. В. В. 
Рюмін та інші педагоги сподівалися, що владні структури, які опікуються розвитком в країні технічної 
освіти, відгукнуться на внесені пропозиції, що направлені на відкриття семінарій з підготовки інженерів-
педагогів для технічних училищ. 

Розуміючи довгий шлях прийняття у вищих ешелонах влади рішення по відкриттю педагогічних 
семінарій для інженерів-педагогів, В. В. Рюмін розробляє власний план та програму підготовки 
інженерів-педагогів в умовах середніх технічних училищ. "До тих пір, поки знання не будуть надаватися 
кандидату на посаду викладача технічного училища в спеціальних семінаріях того чи іншого типу, він 
повинен набувати знання самостійно. Для цієї мети, молода людина, яка закінчила курс вищого 
технічного навчального закладу прикомандировується до одного з середніх технічних училищ" [6]. 

Протягом декількох років В. В. Рюмін розробляє детальну програму підготовки інженерів-педагогів 
при середніх технічних закладах освіти. Розроблена ним програма педагогічної підготовки інженерів-
педагогів передбачала два роки підготовки. 

Перший рік підготовки інженерів при середніх технічних училищах був розрахований на теоретичну 
підготовку претендента на посаду викладача. В. В. Рюмін обґрунтовує навантаження і види робіт,з якими 
повинен ознайомитися під час навчання молодий учитель. Перший рік навчання В. В. Рюмін розділив на 
два півріччя. 

Перше півріччя теоретичного курсу було розраховано на пасивну педагогічну підготовку, а саме: молодий 
викладач прикріплювався до одного з досвідчених викладачів училища, під керівництвом якого навчався 
майбутній справі :1) демонструвати досліди під час занять; 2)вивчати посібники з предмету його майбутньої 
викладацької спеціальності; 3) навчатися практичній методиці і дидактиці; 4) знайомитися з педагогікою і 
пов’язаних з нею галузями знань; 5) відвідувати заняття досвідчених викладачів училища. 

Друге півріччя першого року підготовки молодого викладача В. В. Рюмін вбачає в практичній 
направленості застосування отриманих теоретичних знань, формуванні відповідних навичок та умінь 
викладача. Кандидату у викладачі доручають: 1) виступати лектором (надає можливість за визначенням 
В. В. Рюміна вдало викладати тему заняття) у випадку хвороби або відпустки викладача; 2) заміняти 
відсутнього викладача; 3) перевіряти знання учнів за пройденим матеріалом курсу; 4) розв’язувати з 
учнями задачі з математики або фізики; 5) під час перевідних іспитів щоденно бути присутнім на іспитах 
та відвідувати всі педагогічні наради; 6) на іспитах, знайомих кандидату, він призначається асистентом із 
правом голосу, на інших іспитах кандидат є присутнім і навчається справі. 

Річний термін з педагогічної підготовки кандидата в стінах середнього технічного училища, на думку В. В. 
Рюміна, вважається достатнім для отримання найнеобхідніших знань, умінь та навичок молодим інженером-
педагогом. Річний термін В. В. Рюмін вважав достатнім для встановлення здібностей та покликання інженера 
навчати та виховувати учнів у технічних училищах. "Час, проведений з серпня по червень при училищі, 
принесе майбутньому учителю чималу користь і або укріпить у нього прагнення до педагогічної діяльності, 
або своєчасно дасть можливість виявити відсутність відповідних здібностей і покликання" [6]. 

Другою важливою складовою підготовки інженера-педагога В. В. Рюмін вважав отримання ним 
практичних навичок на заводі чи будівництві, що пов’яже практичні навички та вміння інженера з 
теоретичним викладанням. Основою проходження практики на виробництві В. В. Рюмін визначив її 
дієвість і реальне навчання справі. Термін практики В. В. Рюміним визначався строком 2- 3 місяці. 
"Якщо таке тривале випробування не покаже повної нездатності кандидата до педагогічної діяльності, 
влітку його підготовка вступить в іншу фазу. Училище відряджає його на завод, на будівництво, на 
електричну станцію згідно спеціальності його, як майбутнього викладача. По можливості під час такого 
відрядження кандидат повинен зайняти місце корисного технічному підприємству працівника, а не 
залишатися лише глядачем справи. По закінчені 2-3 місячної практики він екзаменується на звання 
викладача технічного училища" [6]. 

Завершальним етапом проходження підготовки при технічному училищі для кандидатів на звання 
інженера-педагога технічного училища В. В. Рюмін вважав наявність іспиту. Вважаючи педагогічну 
діяльність тією або іншою мірою мистецтвом, В. В. Рюмін закликав не оцінювати попередню діяльність 
кандидата занадто жорстко. Головним рішенням на відповідність майбутнього кандидата викладацькій 
роботі повинен стати відгук директора училища, в якому проходив навчання кандидат на посаду 
викладача. "Наполегливо вказую лише на те, що цей іспит на звання вчителя не має бути тривалим і 
жорстким, домінуюче значення при рішенні питання придатності або непридатності кандидата, який 
складає екзамен повинен бути відгук директора того училища, до якого був зарахований кандидат, 
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враховуючи, що за 10 місяців щоденного спостереження за людиною можна значно краще визначити чи 
вийде з нього хороший вчитель, ніж під час іспиту" [6]. 

Метою іспиту на звання інженера-педагога технічного училища В. В. Рюмін вважав проведення 
перевірки якості знань з предмету, а також знання з педагогічних наук, які знадобляться інженеру у 
вихованні та навчанні учнів. "Іспит необхідний як гарантія, що майбутній вчитель володіє як предметом 
своєї учительської спеціальності, так і основними знаннями педагога. Перевірка технічних знань повинна 
полягати не стільки у випробуванні за програмою даних знань у вищій технічній школі, як в умінні з 
боку кандидата застосовувати їх в програмі середньої школи" [6]. 

Особливим у підготовці інженера-педагога В. В. Рюмін вважав організацію перших років його роботи 
за спеціальністю. Річне навантаження молодого викладача, на думку В. В. Рюміна повинно бути 
помірним, що надасть йому змогу вдосконалювати свої знання, навички та вміння викладацької роботи. 
Основними напрямками подальшої підготовки молодого інженера-педагога в училищі Володимир 
Володимирович вважав поглиблене вивчення теорії педагогіки, відвідування занять досвідчених 
викладачів з метою відпрацювання дидактичних методів проведення різних видів занять, напрацювання 
навичок асистентської роботи на екзаменах, участь в обговоренні актуальних питань навчання та 
виховання на педагогічних нарадах. "Не більше 12 тижневих уроків, оплачуючи по більш високому 
тарифу, ніж існуючий. При такому числі уроків у кандидата залишиться час для удосконалення в своїй 
спеціальності та на ознайомлення з теорією педагогіки. Але так само його присутність на уроках у своїх 
більш досвідчених товаришів по службі, асистентом на іспитах, бесіди з директором і особливо 
відвідування педагогічних нарад" [6]. 

На протязі 2-3 років, на думку В. В. Рюміна, буде проходити становлення молодого інженера-
педагога в умовах середнього технічного училища. За цей час молодий викладач, як вважав Володимир 
Володимирович, набуде навичок до самостійної роботи. Навантаження протягом перших років роботи на 
посаді викладача В. В. Рюмін збільшувати не рекомендує і вважає за корисне надати можливість 
відвідувати ними інші училища з метою набуття навичок різних методик викладання. "У подальші2-3 
роки служби вчитель, отримавши таку скорочену підготовку може виправити її дефекти за умови, що 
його не будуть завантажувати великою кількістю уроків, відряджатимуть в інші училища для 
ознайомлення з викладанням доручених йому учбових предметів" [6]. 

Отже, систему підготовки інженерів-педагогів на базі навчальних закладів, запропоновану 
В. В. Рюміним, ми характеризуємо як наставництво, яке надає можливість позитивно впливати на 
адаптування молодого викладача до педагогічної справи. 

Реформування складових освіти на початку ХХ століття, на думку В. В. Рюміна, передусім залежить 
від того, наскільки буде підготовлена найголовніша ланка навчального процесу – педагог. 

Висновки. Причиною нестачі інженерів-педагогів для середніх технічних училищна початку ХХ 
століття стають стрімкий розвиток промисловості на основі технічної модернізації, капіталізація 
економіки, які відволікають інженерів для потреб господарства, низька соціальна захищеність інженера-
педагога, відсутність зацікавленості в організації підготовки у вищих технічних закладах освіти 
інженерів-педагогів. 

Умовою якісної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у країні на початку ХХ століття 
В. В. Рюмін вважав дворічне навчання на педагогічних курсах в семінаріях на зразок підготовки 
інженерів-педагогів у Німеччині. 

– Теоретичний курс навчання інженерів-педагогів, на думку В. В. Рюміна, складається з вивчення 
педагогіки та пов’язаних з нею науками, які розкривають мету і задачі курсу підготовки, сутність 
основних законів педагогіки, принципи виховання та навчання. 

– Практичний курс підготовки інженера-педагога В. В. Рюмін пов’язував із проведенням пробних 
занять під наглядом досвідчених педагогів, праці в ролі асистентів під час дослідів на заняттях із фізики 
та хімії, отримання відповідних навичок роботи з дослідним приладдям. 

Суттєвим в роботі семінарій В. В. Рюміна – є надання інженерам-педагогам конкретної методики 
викладання спеціальних предметів. 

В. В. Рюмін розробив систему наставництва в підготовці інженерів-педагогів при середніх технічних 
училищах, яка була розрахована на однорічний теоретичний курс та 3-х місячний практичний курс на 
виробництві. 

Підготовка теоретичного курсу розділялася на півріччя. Перше півріччя передбачало пасивну 
підготовку під керівництвом досвідченого викладача училища: вивчати посібники з предмету його 
майбутньої викладацької спеціальності; навчатися практичній методиці і дидактиці; знайомитися з 
педагогікою і пов’язаних з нею галузями знань; відвідувати заняття досвідчених викладачів училища. 

Друге півріччя – це практичне застосування отриманих теоретичних знань, формування відповідних 
навичок та умінь викладача. Кандидату у викладачі доручають виступати лектором; перевіряти знання 
учнів за пройденим матеріалом курсу, розв’язувати з учнями задачі з математики або фізики; а з 
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настанням часу перевідних іспитів кандидат щоденно мусить бути присутнім на іспитах та відвідувати 
всі педагогічні наради.  

Важливою складовою підготовки інженера-педагога технічного училища є проходження кандидатом 
практики на заводі чи будівництві, з метою отримання ним навичок та вмінь з тієї спеціальності, яка 
стане основою предмету викладання в технічному училищі. 

Поради В. В. Рюміна наставникам з організації навантаження молодим інженерам-педагогам на перші 
роки їхньої самостійної діяльності, які націлені на вдосконалення знань з теорії педагогіки: відвідування 
занять досвідчених викладачів із метою відпрацювання дидактичних методів проведення різних видів 
занять; напрацювання навичок асистентської роботи. 
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Пакаленко В. В. Проблема педагогической подготовки инженеров для технических заведений 
образования в стране в конце ХІХ – начале ХХ века в педагогических трудах В. В. Рюмина. 

Актуальность представленной статьи заключается в раскрытии проблемы педагогической подготовки 
инженеров для технических учебных заведений в стране в конце ХІХ – начале ХХ века. Решение 

проблемы педагогической подготовки инженеров, которые работали преподавателями в средних 
технических училищах отвечало существующей потребности общей реформы народного образования в 

стране и технического образования в частности. Данная проблема раскрывается в контексте 
исторической персоналии известного педагога технического образования начала ХХ века 

Владимира Владимировича Рюмина. Автор статьи представил на рассмотрение анализ взглядов 
В. В. Рюмина по указанной проблеме. Выводы и предложения В. В. Рюмина по данной проблеме 

способствовали реформированию системы технического образования в стране в начале ХХ века. 
Следует подчеркнуть, что после провозглашения независимости государства, Украина сформировала 

свою национальную политику в области среднего и высшего технического образования, которое 
направлено на претворение современных мировых стандартов, обновление содержания, форм и 
методов обучения. Педагогические идеи В. В. Рюмина тесно связаны с подготовкой инженеров-
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педагогов и находят свое продолжение в научных трудах современных педагогов в сфере технического 
образования, таких как Д. В. Табачник, Г. М. Романцева, В. С. Безрукова, Е. Ф. Зеер. 

Paskalenko V. V. The Problem of the Pedagogical Training of the Engineering Teaching Staff  
for Technical Educational Institutions in the Country at the End of the XIX and the Beginning  

of the XX Century in V. V. Ryumin's Research Works. 

The article is written on the basis of the historical pedagogical material and it is connected with the problem of 
the system of high technical education in the country at the end of the XIX – the beginning of the XX century. The 
actuality of this article is contained in disclosing the problem of the pedagogical training engineering teaching 
staff for technical educational institutions in the country at the end of the XIX – the beginning of the XX century. 
The matter is that engineers who taught at secondary technical school didn't have any pedagogical education at 

that time, that's why the universal reform in the system of the general education and the system of technical 
education were necessary. This problem is considered in the context with the historical personality of V. V. 

Ryumin who was a famous teacher enlightener of the technical education in the country at the beginning of the 
XX century. The author of the article submitted for the consideration the Ryumin's analysis of the stated 

problem. The Ryumin's deductions and suggestions promoted to reform the system of the technical education at 
the beginning of the XX century. It should be emphasized that after the declaration of the independence status, 
Ukraine forms its own native politics in the sphere of the secondary and high technical education aimed at the 

attainment of the modern world standard renovation of the content, forms and methods of teaching. The 
Ryumin's pedagogical ideas are closely connected with training engineering teaching staff and finding their 
continuation in the research works of modern researching teachers in the sphere of technical education as: 

D. V. Tabachnik, G. M. Romantseva, S. F. Artukh, B. S. Bezrukova, E. F. Zeer. 
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ПРОБЛЕМИ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛЕГКОАТЛЕТІВ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 

Здійснено аналіз підготовки спортсменів багатьох тренерів збірної України. Розкрито сутність 
методів, що використовуються при підборі та підготовці. Особливу увагу акцентовано на відборі та 

спортивній орієнтації для занять легкою атлетикою. Виявлено, що сучасний рівень спортивних 
досягнень потребує системного підходу до управління підготовкою спортсменів. 

Актуальність статті. В освітній системі України ХХІ століття постала потреба підвищення 
загальнокультурного рівня тренерів із різних видів спорту. Потрібен новий науковий підхід до проблем 
підготовки спортсменів високого рівня, який відповідав би сучасним вимогам олімпійського руху. 
Значний потенціал у вихованні тренерів-викладачів закладено у належній організації їхньої праці у 
спортивних школах та вищих навчальних закладах України. 

Метою дослідження є аналіз методів підготовки спортсменів кращими тренерами України. 
Ступінь наукової розробки проблеми. Вивчення сучасних педагогічних джерел показало, що 

проблема застосування методів підготовки спортсменів високого рівня представлена у працях таких 
тренерів-науковців, як Ю. В. Верхошанський, В. Н. Волков, С. М. Канішевський, В. Н. Платонов, 
И. А. Тер-Ованесян, В. П. Філін, М. С. Микич. Ними визначені основні напрямки в системі відбору та 
спортивної орієнтації. 

Виклад матеріалу. Відбір і спортивна орієнтація для занять легкою атлетикою. 
В основі розвитку легкоатлетичного спорту завжди було стремління до показу високих спортивних 

результатів. Із давніх часів рекорди в легкій атлетиці покращувались за рахунок природних здібностей, 
що стихійно з'являлись в обдарованих атлетів. В середині XX століття з ростом спортивних результатів 
лише природних даних стало недостатньо і спортивні здібності стали спеціально розвивати. Ефект був 
відчутним. Навіть посередні, але добре підготовлені спортсмени перемагали більш талановитих, але менш 
підготовлених суперників. Тому, на першому плані була підготовка, яка випереджувала здібності (талант). 

Паралельно із розвитком умов і методів підготовки росли і вищі спортивні досягнення. Їх вершина 
припала на сучасний етап, коли рекорди оновлюються кожні 2-3 роки. У підсумку був досягнутий 
настільки високий спортивний рівень, що перевершення атлетами середніх здібностей, навіть за рахунок 
самої досконалої підготовки, став нереальним. 

З погляду на це, перед легкою атлетикою постало завдання відбору найбільш обдарованої молоді, щоб 
за рахунок їх великих природних здібностей і сучасних методів підготовки досягнути високих 
спортивних результатів сучасного рівня. 

Саме це мається на увазі коли говорять про підвищення спортивних результатів за допомогою 
відбору спортивних талантів. 

Відбір – це система організаційно-методичних заходів комплексного характеру, яка включає 
педагогічні, соціологічні, психологічні і медико-біологічні методи дослідження, на основі яких 
виявляються задатки дітей, підлітків і юнаків для спеціалізації в тому чи іншому виді легкої атлетики. 
Основна мета відбору скерована на всебічне вивчення і виявлення задатків і здібностей, які найбільше 
відповідають обраному виду легкої атлетики. 

Здібності – це індивідуальні особливості людини, які дозволяють виконувати роботу з відповідною 
мірою успішності. Формування здібностей відбувається на основі вроджених анатомо-фізіологічних 
особливостей людини, насамперед, центральної нервової системи. Вони визначають природню схильність 
індивідууму до тієї чи іншої діяльності. 

Спортивна орієнтація – це система організаційно-методичних заходів комплексного характеру, на 
основі яких вибирається спеціалізація у відповідному виді легкої атлетики. Відповідно, предметом 
вивчення спортивної орієнтації є особисті якості спортсмена, які дають можливість йому в процесі 
навчально-тренувальних занять розвивати свої здібності до рівня вищої спортивної майстерності. 

Число чинників, які складають структуру особистих якостей спортсмена, включають морфо-
функціональні особливості, специфічні фізичні якості, координаційні здібності, стан аналізаторних та інших 
функціональних систем організму, психологічні і психофізіологічні особливості вищої нервової діяльності. 

Серед чинників, які впливають на спортивний результат, необхідно визначити ті, які практично не 
вдосконалюються в процесі тренування, тобто є консервативними, генетично обумовленими. Саме вони 
повинні бути основними в тестовій моделі відбору дітей у спортивні школи. 

На сьогоднішній день існує декілька видів відбору: спонтанний, емпіричний і спеціальний відбір. 
Спонтанний підбір – це некерований вид відбору. Він починається з масового набору дітей і підлітків, 

які виявили зацікавленість до того чи іншого виду легкої атлетики. В даному випадку відбір відбувається в 
результаті відсіву неперспективних дітей. Цей вид відбору виправданий тоді, коли є достатня кількість 
талановитих спортсменів, відповідне матеріальне і кадрове забезпечення. 
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Гімнастичний відбір – це найрозповсюдженіший вид відбору, який здійснюється тренером. Тренер 
порівнює окремого спортсмена з ''ідеальною моделлю'', або з конкретним відомим спортсменом. Якість 
цього порівняння залежить від знання та досвіду тренера, від розуміння ним ''ідеальної моделі''. На перший 
план виходить загальне уявлення, яке створюється в результаті спостереження за юним спортсменом. 

Спеціальний відбір – це комплексний вид відбору, в проведенні якого беруть участь тренер, лікар, 
психолог та інші. Він здійснюється на основі використання медико-біологічних, психологічних і 
педагогічних методів у процесі так званого дослідження. Детальний аналіз результатів дослідження дає 
можливість більш правильно зорієнтуватись на подальшому розвиткові обдарованих у спортивному 
відношенні підлітків. 

П. Сіріс, В. Філін, торкаючись відбору у легкій атлетиці, виокремлюють в ньому три етапи: 
Завдання першого етапу – первинний відбір обдарованих у спортивному відношенні дітей і 

організація з ними початкових тренувальних занять. На цьому етапі до занять залучається якомога 
більша кількість найбільш обдарованих і здібних (з точки зору тренера) дітей. Відбір здійснюється 
впродовж вступних випробувань за загальною та спеціальною фізичною і технічною підготовкою. 
Водночас формами відбору на даному етапі використовуються і такі, як відвідування тренером уроків 
фізвиховання та спортивних змагань. 

Завдання другого етапу відбору – поглиблена перевірка здатності відібраного контингенту до 
занять спортом і показу в майбутньому високих спортивних результатів. Тривалість цього етапу – від 
трьох до шести місяців. 

Завдання третього етапу – багаторічне систематичне вивчення тренером кожного з тих, хто 
займається, для кінцевого визначення їх індивідуальної спортивної спеціалізації. 

Відбір талановитих дітей до сьогодні є однією із найбільш гострих проблем теорії та методики 
підготовки спортсменів високого класу. Це пов'язано з тим, що розвиток сучасного спорту і легкої 
атлетики зокрема характеризується збільшенням обсягу та інтенсивності тренувальних навантажень, 
різким підвищенням спортивних результатів, загостренням конкуренції і підвищенням психологічної 
напруженості у змаганнях. 

Жодна сфера людської діяльності не вимагає від людини прояву своїх максимальних резервних 
можливостей (фізичних, психічних, моральних і т. д.), як спортивні змагання. Це, в свою чергу, спонукає 
тренерів до пошуку спортивних талантів вже на перших етапах спортивного тренування. 

Таким чином, правильна організація відбору спортсменів дозволяє не лише зекономити великі 
державні кошти, але й знімає певні моральні проблеми, тому що безперспективність у неправильно 
вибраній спеціалізації не буде лежати важким тягарем на сумлінні спортсмена і його тренера. 

Планування тренувального процесу. Найважливішими умовами для успішного проведення 
навчально-тренувального процесу є його правильне планування. 

Планування навчально-тренувального процесу – це визначення умов, засобів, методів, організаційних 
форм вирішення завдань, які ставляться перед спортивною підготовкою, передбачення тих спортивних 
результатів, які повинні бути показані спортсменом або групою спортсменів. 

Предметом планування навчально-тренувального процесу – є мета, завдання, засоби тренування, обсяг 
і інтенсивність тренувальних навантажень, контрольні нормативи та інші показники. Основне завдання 
при розробці тренувального плану полягає в тому, щоб з урахуванням рівня підготовленості спортсмена, 
його віку, спортивної кваліфікації, стажу тренувань, календаря спортивних змагань, умов проведення 
навчально-тренувального процесу, визначити показники потрібного стану спортсмена в запланований 
проміжок часу, скласти оптимальну програму тренування. 

Процес планування в легкій атлетиці з кожним роком удосконалюється. Велике значення для 
удосконалення цього процесу має правильне ГІОІЧ планування і науково обґрунтоване планування 
неможливо здійснити тільки за допомогою безпосереднього аналізу планів підготовки видатних 
спортсменів, копіюванням їх ''секретів'' без урахування індивідуальних особливостей конкретного 
легкоатлета. Копіювання тренувального процесу інших легкоатлетів звужує або повністю виключає 
пошук нових шляхів для досягнення високих спортивних результатів. 

Практика спорту постійно збагачується результатами наукових досліджень і лише в поєднанні з 
практичним досвідом вони сприяють підвищенню ефективності тренувального процесу. А, це в свою 
чергу, підвищує творчу активність тренерів і спортсменів. План тренувального процесу повинен 
представляти собою модель майбутньої підготовки спортсмена. 

Структура сучасного спортивного тренування будується (планується) за циклами: великими (макро), 
середніми (мезо) і малими (мікро). 

Макро – це самі тривалі і складні форми планування. За часом вони можуть бути річні або навіть 
багаторічні (олімпійський цикл). 

Мезо – складові макроциклів. За тривалістю вони можуть бути від місяця до кількох тижнів (залежно від 
періоду підготовки). 

Мікро – це складові мезоциклів. За часом бувають від 3-4 до 12-14 днів. 
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Найефективніша розробка тренувальних планів на основі розрахованих багаторічних основних 
тренувально-методичних концепцій, які включають в себе базову підготовку (початковий стан становлення 
спортивної майстерності) і підготовку до показу високих спортивних результатів як єдиний процес. 

Необхідно враховувати, що з ростом спортивних результатів і досягненням зрілого віку змінюється 
направленість тренувального процесу, його завдання, засоби і методи. 

За віком весь період багаторічної підготовки легкоатлета поділяється на декілька етапів: етап 
початкової підготовки (10-12 років); етап початкової спеціалізації (13-16 років); етап поглибленої 
спеціалізації (10-19 років); етап вищих спортивних досягнень (20-24 роки і більше). 

Співвідношення ЗФП і СФП по етапах підготовки таке: 
ЗФП СФП 
70 % 3 0  %  –  1 0 - 1 2  р ок і в  
50 % 5 0  % –  13 - 1 5  р ок і в  
40 % 60 % – 16 -19 років  
20 % 80 % – 20 років і більше 
Етапи багаторічного тренування не мають чітко фіксованих термінів. Їх початок і кінець залежать не 

тільки від календарного віку, а й від індивідуальної обдарованості легкоатлета, особливостей його 
розвитку, тренованості, специфіки виду легкої атлетики. 

Система планування обумовлює поставлення мети, завдань і визначення основних показників 
підготовки (ЗФП і СФП, технічної і тактичної), спортивних результатів, контрольних нормативів, 
тренувальних і змагальних навантажень, засобів відновлення та підвищення працездатності. 

Виділяють три основні типи тренувальних планів: індивідуальні, групові та змішані. 
Усі вимоги плану необхідно формулювати чітко і ясно, щоб вони підлягали перевірці і контролю. Вони 

повинні виражатись по можливості в числових показниках (метрах, секундах, кілограмах, процентах і т. д.). 
Система числових показників тренувальних навантажень повинна складати основу тренувальних планів. 

Тренувальний план повинен складатись із таких розділів: 
– коротка характеристика спортсмена; 
– мета підготовки та головні завдання; 
– спортивно-технічні показники по етапах. 
Кількість тренувальних занять, змагань по етапах і запланований результат; основні засоби та методи 

підготовки (ЗФП, СФП, технічної) та їх обсяг по етапах; 
– терміни диспансерних обстежень; 
– графік навчально-тренувальних зборів; 
– висновки тренера по роках і періодах підготовки. 
Плануючи тренувальний процес, необхідно дотримуватись відповідної послідовності при постановці 

завдань, не намагаючись вирішити їх відразу впродовж одного року. Необхідно передбачити раціональне 
чергування завдань тренування, обсягу та інтенсивності навантажень, контрольних нормативів та інших 
показників у різні роки підготовки. 

Постановка нових завдань, розробка контрольних нормативів повинні базуватися на глибокому аналізі 
змісту і методів тренування у попередні роки. 

Процес тренування. Під процесом тренування необхідно розуміти відносно стійкий порядок 
поєднання різних компонентів технічної, фізичної, тактичної, теоретичної, психологічної підготовки, їх 
послідовність і співвідношення між ними. 

Структура процесу тренування ґрунтується на об'єктивно існуючих закономірностях підготовки 
спортсменів та становленні їхньої спортивної майстерності. 

Щоб правильно вести тренувальний процес необхідно знати його визначення. Тренування – це 
цілеспрямований багаторічний безперервний процес, направлений для зміцнення здоров'я і досягнення 
високих спортивних результатів. Він здійснюється шляхом виховання (патріотичного, громадського, 
естетичного, інтелектуального і т. д.), навчання (техніки, теорії, тактики, правил змагань і т. д.), та 
розвитку фізичних (рухових) якостей. 

Головною структурною одиницею тренувального процесу є окреме тренувальне заняття, в якому 
використовуються різноманітні засоби, спрямовані на вирішення завдань фізичної, технічної, тактичної, 
теоретичної та інтегральної підготовки, створюються передумови для ефективного перебігу процесів 
адаптації до великих навантажень та відновлення організму спортсмена. 

Структуру занять визначають багато чинників, а саме: мета і завдання окремого заняття; закономірності 
коливання функціональної активності організму спортсмена в процесі напруженої м'язової діяльності; 
величина навантажень протягом заняття; особливості добору та поєднання тренувальних вправ; режим 
роботи, відпочинку тощо. 

Основними засобами тренувального процесу легкоатлета є фізичні вправи, які складаються із: загально-
розвиваючі вправи; спеціальні вправи; змагальні вправи; вправи з інших видів спорту (спортивні ігри, 
важка атлетика, плавання тощо). 

Спортивне тренування – це керований процес, мета якого полягає в тому, щоб безпосередньо впливати 
систематичними навантаженнями на організм спортсмена, підвести його у певний час до стану 
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найкращої готовності (спортивної форми). Стан спортивної форми обумовлюється оптимальним 
співвідношенням видів підготовленості: загальної і спеціальної фізичної, технічної, тактичної, 
психологічної, інтегральної. 

Зміст спортивного тренування як педагогічного процесу складається із видів підготовки, кожна з 
яких здійснюється за допомогою спеціальних засобів і методів, що використовуються протягом 
відповідного часу і у відповідній послідовності. 

Тому кожну з видів підготовки можна розглядати як локальну програму навантажень на організм 
спортсмена. Оскільки ці програми у тренувальному процесі реалізуються не лише послідовно, але й 
суміжно упродовж усього річного циклу, тренування представляє собою комплексний і багаторічний 
процес. Зважуючи на усю багатогранність тренувального процесу, необхідно наголосити, що навчання та 
вдосконалення техніки легкоатлетичних вправ і розвиток фізичних здібностей (сили, швидкості, 
витривалості, гнучкості, спритності) є одними із основних завдань навчально-тренувального процесу. 

На сьогодні доведено, що спортивний результат спортсмена, його стабільність і тривалість 
перебувають у залежності від комплексного підходу до фізичної підготовки, яка закладається на перших 
етапах багаторічних занять юних легкоатлетів. 

Оволодіння спортивною технікою на основі добре розвинутих фізичних якостей – це найефективніший 
підхід у перспективній підготовці будь-якого спортсмена. 

Водночас виховання фізичних якостей у дітей і підлітків значно відрізняється (як за формою, так і за 
змістом) від виховання цих здібностей у дорослих спортсменів. Тут при плануванні засобів, методів і 
форм навчально-тренувальних занять необхідно чітко зважити на закономірності розвитку юного 
організму, головна з яких – гетерохронність розвитку фізичних здібностей, які обумовлюються змінами 
обсягів, інтенсивності як комплексної, так і вибіркової дії. 

Закономірності природнього, вікового розвитку фізичних якостей, що є невід'ємною частиною 
розвитку організму, що розвивається загалом свідчить про те, що періоди активного формування сили, 
швидкості, витривалості, гнучкості і спритності змінюються періодами стабілізації і зменшенням темпів 
їх розвитку. В один із періодів, віковий розвиток однієї із фізичних якостей уповільнюється, водночас 
друга фізична якість розвивається швидше (Л. В. Волков, 1984). Періоди прискореного зростання 
фізичних якостей отримали назву сенситивних, тобто чутливих періодів. 

Принцип взаємозв'язку природнього, вікового, розвитку фізичних якостей і педагогічних 
тренувальних подразників (навантажень) покладений в основу методики вибіркового їх удосконалення. 
Тож, якщо спортивний результат у дорослих спортсменів залежить від ефективності тренувальною 
процесу, то спортивний результат у підлітковому і юнацькому віці залежить від природньо-біологічного 
розвитку та ефективності тренування. 

Таким чином, спортивне тренування юних легкоатлетів, на відміну від тренування дорослих, має низку 
методичних і організаційних особливостей. 

Тренувальні заняття з юними легкоатлетами не повинні бути орієнтовані на досягнення на етапах 
початкової підготовки і початкової спортивної спеціалізації. 

Тренувальні і змагальні навантаження повинні відповідати функціональним можливостям біологічного 
стану організму. 

У процесі багаторічного тренування необхідно дотримуватись раціонального режиму, забезпечення 
побутової гігієни, належної організації лікарського і педагогічного контролю за станом здоров'я та 
фізичним розвитком. 

З віком і підготовленістю юних легкоатлетів поступово зменшується питома вага загальної фізичної 
підготовки і збільшується вага спеціальної підготовки. З року в рік збільшується частка загального 
обсягу тренувальних навантажень. 

У тренувальному процесі юних легкоатлетів необхідно враховувати побудову та щільність 
навчальною процесу в школі. 

За останній час у спортивній науково-методичній літературі значно зріс інтерес до побудови 
тренувального процесу. З'явилася низка корисних робіт, у яких розкриваються окремі питання різних 
структурних блоків (окремих занять, мікроструктур, тощо), (В. А. Алабін, 1993; Л. В. Волков, 1984; М. 
Боген, 1980; Б. В. Валик, 1974; А. А. Гужаловський, 1979). 

Водночас питання побудови тренування як юних легкоатлетів, так і дорослих у багаторічній 
структурі висвітлені недостатньо. 

Контроль, облік і корекція тренувального процесу. Однією із найважливіших сторін управління 
багаторічною підготовкою легкоатлетів є система комплексного контролю, яка дає можливість оцінити 
підготовленість легкоатлетів на всіх етапах навчально-тренувального процесу. Комплексний контроль 
переважно складається з педагогічного, медико-біологічного і психологічного розділів і обумовлює низку 
організаційних і методичних прийомів на визначення сильних і слабих сторін у підготовці спортсменів. 

Ефективна система комплексного контролю дає можливість тренерові об'єктивно оцінити 
правильність обраного напрямку підготовки, постійно стежити за станом і динамікою тренованості, 
своєчасно вносити корективи у навчально-тренувальний процес. Комплексний контроль в процесі 
тренувальних занять з дітьми, підлітками, юнаками і дівчатами має особливо велике значення, оскільки 
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досягнення ними відносно високих для їх віку спортивних результатів і розрядних нормативів далеко не 
завжди свідчить про те, що юні спортсменки будуть прогресувати і надалі при переході у вікову групу 
дорослих спортсменів. Тому таке важливе значення має науково обґрунтована система контрольних 
випробувань і нормативів, які є відповідними орієнтирами для раціональної побудови навчально-
тренувального процесу легкоатлетів різного віку і кваліфікації. 

Педагогічний контроль є основним для отримання інформації про стан і ефективність тренувального 
процесу. Він використовується для оцінки ефективності використання засобів і методів тренування, для 
визначення динаміки спортивної форми і прогнозування спортивних досягнень. Завданням педагогічного 
контролю є облік тренувальних і змагальних навантажень, визначення рівня різних сторін 
підготовленості легкоатлетів, виявлення можливостей досягнення запланованого спортивного 
результату, оцінка поведінки спортсмена на змаганнях. Основними методами педагогічного контролю є 
педагогічні спостереження і контрольні випробовування (тести), які характеризують кращі сторони 
підготовленості спортсменів. 

Методи медико-біологічного контролю спрямовані на оцінку стану здоров'я, рівня фізичного та 
біологічного розвитку (особливо в підлітків та юнаків), рівня їх функціональної підготовленості. 

Медико-біологічний контроль вимагає відповідної апаратури і буває досить складним за проведенням. 
Зазвичай він здійснюється в 4 умовах навчально-тренувальних зборів, при підготовці до відповідальних 
змагань і наукових дослідженнях. 

Найпоширеніші методи та тести медико-біологічного контролю такі: 
1. Серцево-судинна система. 
Частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, електрокардіографія, рентгеноскопія, спец-тест. 
2. Система дихання. 
Життєва ємність легенів (ЖЕЛ), оксигемометрія, довільна затримка дихання на вдиху і видиху, МІЖ, 

ПАЇ 10. 
3. Система крові. 
Визначення вмісту гемоглобіну, еритроцитів і лейкоцитів, рН, рівень лактату, вміст цукру. 
4. Нервово-м'язовий апарат. 
Досліджується за допомогою хронаксії, електроміографії, міотонометрії, динамометрії, динамографи, 

тензометрії. 
У процесі підготовки легкоатлетів використовуються: етапний, поточний і оперативний контроль. 

Завдання етапного контролю є виявлення змін у стані спортсмена протягом відносно довгого періоду 
тренування. Кількість обстежень спортсмена може бути різною і залежить від особливостей побудови 
річного циклу тренування і специфіки обраного виду легкої атлетики. Поточний контроль дає інформацію 
про тренувальний ефект декількох занять. Завданням оперативного контролю є оцінка ефективності 
одного тренувального заняття і однієї вправи. Вибір показників контролю залежить від завдань 
тренування в той чи інший період проведення обстежень. 

Методологічну основу комплексного контролю складають: 
– правильний вибір тестів і їх відповідність статистичним критеріям надійності, об'єктивності та 

інформативності; 
– визначення оптимального обсягу показників для оцінки функціонального стану і рівня 

підготовленості легкоатлетів, його достатність, стандартизація умов і джерел отримання інформації; 
відповідність методів контролю завданням тренування. 

Система комплексного контролю у процесі тренування базується на низці методичних положень. Перше 
з них – цільова спрямованість по відношенню до вищої спортивної майстерності. Це означає, що відносні 
показники використання своїх можливостей, які типові для спортсменів вищих розрядів, повинні служити 
орієнтиром для визначення нормативних вимог для юних спортсменів. Друге методичне положення – 
відповідність в розвитку фізичних якостей, тобто забезпечення їх правильного співвідношення. Реалізація 
цього положення в контрольних показниках загальної і спеціальної фізичної підготовленості полягає в 
тому, що контрольні нормативи, які визначають рівень розвитку окремих фізичних якостей легкоатлета, 
повинні знаходитись в оптимальному співвідношенні, характерному для даного етапу багаторічного 
тренування. У процесі виконання комплексного контролю необхідно дотримуватись певних умов: 
комплексного характеру методів контролю, які характеризують різні сторони підготовленості і стану 
здоров'я спортсменів і підбору методів контролю з урахуванням особливостей виду легкої атлетики, 
орієнтації на провідні чинники змагальної діяльності, використання найбільш інформативних і доступних 
методів контролю, обліку параметрів тренувальних і змагальних навантажень. 

Зміст комплексного контролю має свої особливості залежно від специфіки спортивної діяльності. У 
легкоатлетичних видах, пов'язаних із проявом витривалості (біг на середні та довгі дистанції), контроль 
базується на визначенні показників, які мають тісний кореляційний зв’язок зі спортивним результатом. Він 
здійснюється переважно методами педагогічного, фізіологічного, біохімічного і функціонального контролю. 

За допомогою цих методів визначаються, насамперед, загальна і спеціальна витривалість, рівень 
швидкісної, швидкісно-силової і силової підготовленості. З цією метемо використовуються система 
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тестування, методи визначення загальної та спеціальної працездатності, психофізіологічні методи 
дослідження. 

У швидкісно-силових видах легкої атлетики (стрибки, метання) комплексний контроль спрямований 
на виявлення морфофункціональних ознак особливостей вищої нервової діяльності і прояву особистих 
якостей спортсменів, на визначення фізичної, технічної підготовленості, ступенів розвитку їх 
координаційних здібностей. Широко використовуються педагогічні контрольні випробування (тести), 
педагогічні спостереження, фізіологічні методи дослідження. 

Важливе значення у тренувальному процесі має система обліку, яка характеризує його ефективність. 
Облік показників спортивного тренування дає можливість тренерові перевірити правильність підбору і 
використання засобів, методів і форм здійснення процесу спортивної підготовки, виявити більш 
ефективний шлях для підвищення спортивної майстерності. Він дає можливість стежити за станом 
здоров'я, різних сторін підготовленості легкоатлетів, динамікою їх спортивних результатів, фізичним 
розвитком, тощо. 

Облік показників спортивного тренування здійснюється у таких формах. Поетапний облік 
проводиться на початку і в кінці будь-якого етапу, періоду, річного циклу. У першому випадку він 
називається попереднім, у другому – заключним, підсумковим. 

Попередній облік дає можливість визначити вихідний рівень підготовленості легкоатлета або групи 
легкоатлетів. 

Дані заключного, підсумкового обліку при співставленні із попереднім обліком дають можливість 
оцінити ефективність навчально-тренувального процесу і внести корективи в наступний план 
тренування. 

Поточний облік проводиться безперервно в процесі окремих тренувальних занять, в мікро- і 
мезоциклах тренування. Він дає можливість фіксувати засоби, методи, величини тренувальних і 
змагальних навантажень, оцінку стану здоров'я і підготовленості легкоатлетів. 

Дані оперативного контролю дають можливість отримувати потрібну інформацію про зміни в стані 
окремих спортсменів, умовах, змісті і характері тренування під час окремого тренувального заняття. 
Основними документами обліку є: журнал обліку занять; щоденник тренування; протоколи змагань;  
особисті картки і лікувально-контрольні картки спортсменів.  

Аналіз обліку дає можливість не лише контролювати тренувальний процес, але й активно втручатись в 
нього, корегувати і удосконалювати його. Обліку підлягають всі сторони тренувального процесу і всієї 
системи підготовки. 

Матеріально-технічне забезпечення тренувального процесу. Підготовка легкоатлетів, особливо 
вищих спортивних розрядів неможлива без відповідного матеріально-технічного забезпечення. 
Матеріально-технічне забезпечення радикально впливає як на зміст і ефективність тренувальної та 
змагальної діяльності, так і на позатренувальні і позазмагальні чинники, які суттєво впливають на 
систему підготовки, сприяють більш повному проявленню можливостей легкоатлета. 

До матеріально-технічного забезпечення, від якого залежить ефективність тренувальної і змагальної 
діяльності, потрібно віднести найнеобхідніше обладнання: сучасні синтетичні бігові доріжки і сектори 
для стрибків, місця приземлення для стрибків у висоту і жердину, снаряди для метань (диск, спис, ядро, 
молот) різних закордонних фірм, сучасний спортивний одяг і взуття (шипівки для бігу, кросівки для 
метань і бігу поза стадіоном, синтетичні жердини). 

Усе вищесказане обладнання суттєво впливає на біомеханічні характеристики техніки легкоатлетичних 
вправ, а в деяких видах і на саму форму техніки (стрибок у висоту способом ''Фосбюрі-Флоп''). 

Однією з особливостей сучасного спортивного тренування є використання спеціальних тренажерів для 
удосконалення спортивної майстерності легкоатлетів, діагностичної апаратури для оцінки рівня розвитку 
різних сторін підготовленості, функціонального стану організму, оперативної корекції тренувальних 
навантажень і т. д. 

Використання тренажерних пристроїв у легкій атлетиці дозволяє розвивати недосяжні в природних 
умовах режими виконання вправ або окремих їх частин. Це створює умови для більш ефективного 
розвитку швидкісно-силових якостей, які є в структурі техніки змагальної вправи. 

Поряд із загальновідомими засобами силової підготовки – штангою, гантелями, різного роду 
еспандерами тощо, в останні роки стали широко використовуватися тренажери, які дозволяють 
виконувати вправи в ізокінетичному режимі роботи. Конструктивні особливості таких тренажерів 
забезпечують максимальне навантаження на м'язи по всій амплітуді виконання вправи. 

Широке використання в спортивній практиці мають тренажери, які працюють за принципом полегшеного 
лідирування і дозволяють спортсмену формувати просторову, часову, динамічну і ритмічну структуру рухів, 
характерну для досягнення запланованого результату. Такі тренажери сприяють підвищенню максимальної 
частоти рухів ніг в процесі бігу за рахунок зниження зовнішнього і внутрішнього спротиву. З цією метою 
використовують різні буксирувальні прилади, біг на тредбані зі швидкістю руху доріжки значно більшою, ніж 
максимальна швидкість бігуна, біг по нахиленій доріжці тощо. 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (70). Педагогічні науки 

110 

Поряд з вищевказаними тренажерами в спортивній практиці розповсюджені прості, але достатньо 
ефективні пристрої, за допомогою яких можливо раціоналізувати процес силової підготовки спортсменів, 
які спеціалізуються в різних видах легкої атлетики. 

В останні роки у спортивній практиці використовуються засоби, які інтенсифікують процеси 
відмовлення після тренувальних і змагальних навантажень, підвищують загальну і спеціальну 
працездатність, поліпшують адаптаційні можливості організму. Розповсюдження набули різнобічні 
педагогічні, медико-біологічні і психологічні засоби, тренування в гірських умовах. 

Забезпечення тренувального процесу всіма вищенаведеними засобами значно поліпшують 
ефективність підготовки спортсменів у різних видах легкої атлетики. 

Висновки. Сучасний рівень спортивних досягнень потребує системного підходу до управління 
підготовкою спортсменів. 

Досягнення високих і стабільних результатів у спорті залежить від: 
 умов життя і підготовки спортсменів; 
 впливу засобів і методів тренування, змагань, які мають бути адекватними індивідуальним 

особливостям спортсменів; 
 попереднього прогнозування розвитку конкретного виду легкої атлетики і можливих майбутніх 

спортивних результатів; 
 відбору для занять конкретними видами осіб із задатками, які мають перспективу розвинутися 

найближче до змодельованих характеристик спортсмена; 
 індивідуалізації методики підготовки (засобів, методів, навантаження), адекватної особливостям 

спортсменів; 
 розробки і систематичного вдосконалення індивідуальних засобів і методів корекції стартового 

стану спортсмена. 
Детальний розгляд питань прогнозування, моделювання і управління підготовкою легкоатлетів є 

предметом спеціальної теоретичної підготовки тренерів. 
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Трухан Л. В. Проблемы спортивной подготовки легкоатлетов: современный взгляд. 

Осуществлен анализ подготовки спортсменов многих тренеров сборной Украины. Раскрыты сущность 
методов, используемых во время подбора и подготовки. Особое внимание акцентировано на отборе и 

спортивной ориентации для занятий легкой атлетикой. Выявлено, что современное состояние 
спортивных свершений нуждается в системном подходе к управлению подготовкой спортсменов. 

Trukhan L. V. Problems of the Athletes' Sports Training : the Modern View. 
The analysis of athletes' training by many coaches of the Ukrainian national team has been put into the practice. 
The essence of the methods used in the selection and preparation has been exposed. The particular attention is 

paid to the selection of sports and orientation sessions for athletics. It is concluded that the modern condition of 
sports achievements needs the systematic approach to the sportsmen's training management. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КЛАСНОГО КЕРІВНИКА В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У статті досліджено особливості роботи класного керівника в сучасних умовах. Визначено роль, яку 
відіграє сучасний класний керівник у навчально-виховному процесі. Сформульовано основні цілі та 

завдання його діяльності. Вказано напрямки роботи. Значну увагу приділено роботі з батьками та 
сім’ями учнів. Зазначено зміни, які відбуваються у сучасній школі. Розглянуто проблеми, які виникають в 

процесі класного керівництва у зв’язку зі змінами у сучасній школі. Зазначено причини цих проблем та 
повільного впровадження інноваційних технологій в діяльність класного керівника. Визначено шляхи 

подолання проблем у процесі класного керівництва. 

Постановка проблеми. Становлення незалежної української держави, кардинальні політичні, 
соціальні й економічні перетворення потребують і нового переосмислення виховання підростаючого 
покоління. Перехід від авторитарно-дисциплінарної до гуманістичної моделі навчання і виховання, 
утвердження нових національних і громадянських цінностей зумовлюють і нові вимоги до рівня 
кваліфікації і соціальної відповідальності класних керівників загальноосвітньої школи.  

Класний керівник – ''це не тільки вихователь і педагог, що організує процес виховання та навчання 
учнів, це особистість яка перебуває в процесі постійного саморозвитку, самовдосконалення, 
професійного зростання'' [1: 8]. Однак про цю галузь своєї діяльності молодий вчитель, як свідчить 
опитування, має нечітке уявлення. Багато класних керівників вважає, що тут головне – любов до дітей, 
увага та залучення до різноманітних цікавих заходів. Випускники педагогічних закладів відмічають 
високу підготовку до організації навчального процесу, але часто жаліються на невміння вести виховну 
роботу в школі. Дослідження становлення майстерності вихователя являється для багатьох учителів 
більш складним процесом, ніж майстерність навчання. В основі цього лежить об’єктивна причина – 
самовиховання – більш широке поняття, ніж навчання. Успіх діяльності класного керівника визначається 
рівнем його професійної майстерності: особистими якостями, знанням основних напрямів виховання, 
володінням технікою і технологією конструювання методичної системи виховних впливів. 

Актуальність даного дослідження. Сучасна школа, як і суспільство загалом, переживають складний 
період, коли здійснюється рішучий поворот до особистості школяра. Така школа поважає особистість та 
гідність кожного учня, його індивідуальну життєву мету, запити й інтереси, створює сприятливі умови 
для його самовизначення, самореалізації та розвитку. Проте не всі вчителі готові до цих змін та не 
завжди знають як діяти. Тому варто зазначити, що організація роботи класного керівника – це 
найактуальніша проблема сучасної школи, яка потребує подальшого вирішення та досконалого вивчення 
на кожному етапі.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить про те, що над проблемою організації роботи 
класного керівника працювали провідні науковці. Роль діяльності педагога-вихователя, класного 
керівника вивчали А. Макаренко та В. Сухомлинський; питання проблеми змісту, методів, форм 
організації виховної роботи досліджували М. Болдирєв, В. Оржеховська, М. Рожков; роботу з батьками 
вихованців – І. Дружиніна, Р. Капралова, Н. Петров; основами індивідуального підходу до особистості 
школяра займалися С. Карпенчук, М. Красовицький, М. Сметанський; питанням організації класного 
колективу, розвитку самоврядування приділяли увагу А. Макаренко, Г. Щукіна, М. Ярмаченко; основні 
вимоги до знань і вмінь класного керівника, проблеми професійної та психолого-педагогічної 
компетентності вчителів розглядали  Ю. Алферова, Т. Браже, С. Бреус, В. Воронова, О. Дубасенюк, 
В. Кричевський, М. Лук’янова, А. Маркова, Є. Смірнова, В. Сластьонін, Л. Спірін, Г. Сухобська; зміст 
діяльності класного керівника сучасної школи, визначення його функцій, підходів до формування 
особистості, теоретично обґрунтовано у наукових дослідженнях І. Бех, О. Газман, Б. Кобзар, В. Киричук, 
В. Оржеховської, О. Пилипенко, А. Розберх, Г.Селевко. 

Мета статті – дослідити особливості роботи класного керівника в сучасних умовах та визначити їх 
вплив на виховну діяльність. 

Виклад основного матеріалу. Згідно з ''Положенням про класного керівника навчального закладу 
системи загальної середньої освіти'' класний керівник – це педагогічний працівник, який здійснює 
навчально-виховну роботу в довіреному йому класі. Він найближчий і безпосередній вихователь і 
наставник учнів. Класний керівник організовує і спрямовує виховний процес у класі, об’єднує виховні 
зусилля вчителів, батьків і громадськості, відповідає за ''організацію і проведення позаурочної та 
культурно-масової роботи, сприяє взаємодії учасників навчально-виховного процесу в створенні 
належних умов для виконання завдань навчання і виховання, самореалізації та розвитку учнів 
(вихованців), їх соціального захисту'' [2: 4]. З одного боку, термін ''класний керівник'' націлює педагога 
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на керівництво колективом та особистістю, тобто, на думку психологів, на позицію ''зверху'', а з другого 
– взаємини вчителя з учнями значно різноманітніші: до їх палітри належать і співробітництво, і 
підтримка, і дружба [3: 63]. 

Практична робота загальноосвітніх навчальних закладів свідчить про те, що класному керівнику 
відводиться провідна роль у формуванні особистості учня, вихованні всебічно розвиненого школяра. 
Проводячи аналіз діяльності класного керівника, ми визначили, що він здійснює комплексний підхід у 
виховній роботі з учнями. Його найголовнішою роллю – є організація, стимулювання та координація всіх 
виховних впливів у класі. 

Класні керівники – педагоги, які постійно спілкуються з учнями, закріпленими за ними, різнобічно 
впливають на них і водночас працюють за предметною системою. Тобто, крім викладання певного 
предмета він дбає про об'єднання зусиль учителів, які працюють у певному класі, координацію їхніх 
вимог для поліпшення результатів виховної та навчальної роботи з учнями класу. 

На сьогоднішній день учителі до ролі класного керівника ставляться зовсім не однозначно. 
А. Г. Дребеньова зазначає, що частина педагогів особливо не замислюється над сутністю і значенням 
класного керівництва, а просто імітують виховну діяльність: перевіряють щоденники, проводять 
батьківські збори, класні години, тобто формально виконують свій обов’язок [3: 5]. Це зумовлено 
різними чинниками, зокрема – матеріальними. Значний обсяг роботи, взаємодія з батьками, позакласна 
виховна робота, а також постійні несподіванки та труднощі, на їх думку, не можна порівняти з оплатою 
цієї праці. Ті педагоги, що намагаються реально взаємодіяти з дітьми, часто просто не знають як 
побудувати ці взаємини, інші – встановлюють певні закони та правила, які учні бездоганно виконують, 
проте не виявляють жодної ініціативи. 

Отже, ставлення до класного керівництва залежить від позиції самого педагога й від його вміння 
взаємодіяти з дітьми. Зміст роботи класного керівника визначає широкий, різноманітний і складний 
спектр його виховної діяльності. А звідси випливає висновок: він має володіти особливими знаннями, 
уміннями та навичками. 

Діяльність класного керівника є одним із вирішальних елементів виховного процесу, найважливішою 
ланкою у виховній системі школи, основним механізмом організації індивідуального підходу до 
вихованців. Його основне призначення – максимальний розвиток кожної дитини, збереження її 
неповторності, розкриття її потенційних талантів і створення умов для духовного, розумового й 
фізичного вдосконалення. 

Виходячи з цього І. М. Рибальченко основними завданнями класного керівника вважає: 
1) здійснення безпосереднього спостереження за індивідуальним розвитком дитини та створення 

оптимальних умов для формування її особистості, спрямованих на вільне й повне розкриття всіх 
здібностей учня та їхній розвиток спільно з сім’єю; 

2) вивчення нахилів, інтересів, обдарувань дитини з метою вибору для неї певного виду діяльності, в 
якій вона може досягти успіху; 

3) організація всіх видів індивідуальної, групової, колективної діяльності, що залучає учнів до 
суспільно-ціннісних відносин; 

4) сприяння в дотриманні прав і свобод вихованців; 
5) створення класного колективу як виховного середовища, що забезпечує соціалізацію кожної дитини; 
6) організація взаємин та співпраці всіх виховних сил [1: 10] 
Класний керівник повинен охопити різними формами виховання усіх без винятку учнів з 

урахуванням особливостей та рівня їхньої вихованості. Як зазначає М. І. Болдирєв, у шкільній практиці 
головну увагу звертають на виховання та перевиховання недисциплінованих та неорганізованих, 
відсталих у навчанні учнів, а решту розглядають як благополучних та індивідуальним виховним впливом 
їх не охоплюють [4: 7]. Такий недолік нерідко можна бачити і у сучасних школах. А виховання 
потребують усі без винятку школярі.  

При розробці завдань і цілей виховання класний керівник повинен враховувати особливості розвитку 
дітей сучасного суспільства, оскільки вони безумовно відрізняються від учнів минулого століття.  

Л. П. Омельченко виділяє наступні суттєві відмінності: 
1) надзвичайна інформованість сучасних дітей в різних областях знань. Безсистемність, 

суперечливість інформації, перенасичення нею негативно впливає як на психічний, так і на фізичний 
стан школярів; 

2) завдяки засобам масової інформації, сучасній літературі, соціуму теперішні школярі все частіше 
проголошують та пред’являють світу власне ''Я''. Це робить їх як більш незалежними, так і занадто 
самовпевненими та демонстративними; 

3) значно погіршився стан фізичного здоров’я учнів. Це пов’язано з проблемами екології, 
радіоактивного зараження, шкільними перевантаженнями та сімейними негараздами. Заняття спортом 
замінили комп’ютерні ігри, телевізор, ігрові приставки тощо; 

4)  вихованці ростуть переважно в сім’ях з однією дитиною, батьки захоплені своєю професійною 
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діяльністю, кар’єрним ростом, а тому не завжди проявляють довіру та терпіння до дорослих [5: 9]. 
У зв’язку з цим виникають ситуації утруднення, які можна охарактеризувати як ситуації 

нестандартні, з високим рівнем складності, невизначеності і новизни. Невизначеність як характеристика 
певних ситуацій тісно пов'язана з невизначеністю у виявленні ситуації, невизначеністю у прийнятті 
рішення, невизначеністю у реалізації прийнятого рішення. У педагога, особливо на стадії входження в 
професію існує певна "інформаційна недостатність". Тому сьогодні класному керівнику потрібне нове 
педагогічне мислення, яке виявляє себе у інноваційній навчально-виховній діяльності. 

Як свідчить реальна освітня практика, застосування інноваційних технологій не є безболісним процесом 
для педагогічного співтовариства. У ньому спостерігається явище дії антиінноваційних бар'єрів, які 
гальмують нову педагогічну орієнтацію і подолання яких виступає професійно важливим завданням.  

Процес освоєння інноваційних технологій відбувається повільно і неефективно. Використання 
традиційних підходів і вироблених роками стандартних зразків діяльності формує в класних керівників та 
вчителів звикання до роботи з ними і, як наслідок, практично не відбувається осмислення власних способів, 
методів і зразків інноваційної діяльності. Д. Вудс, зазначає, що викладачі більш охоче використовують 
"готові рецепти", ніж розробляють щось нове. Однак, за словами автора, тенденція зміни традиційних форм 
проведення навчальних занять очевидна, оскільки є необхідною вимогою часу [6: 13]. 

Неприйняття педагогічних інновацій зумовлюються як індивідуальними особливостями учителя, так і 
соціально-психологічними властивостями педагогічного співтовариства. Зовнішньо ці перешкоди 
проявляються у захисних висловлюваннях, які утримують стереотипи, що існують в педагогічному 
менталітеті відносно конкретних інновацій. І. Д. Бех вказує на деякі з них: 

1)  "Це у нас уже є". Наводиться приклад, справді подібний у деяких рисах до пропонованих 
нововведень. 

2)  "Це у нас не вийде". Перераховується низка особливостей, об'єктивних умов, які роблять 
неможливим таке нововведення, причому всі вони не можуть бути відомі опоненту: якщо він "свій", то 
переважають докази зовнішнього порядку, якщо "чужий" – то акцент робиться на місцеву специфіку ("у 
нас немає матеріальної бази"). 

3)  "Це не вирішує наших проблем" – поза прибічника радикальних рішень. Інноватор у цьому 
випадку набуває рис недостатньо сміливого і активного провідника справжнього прогресу. 

4)  "Це вимагає доопрацювання". У нововведенні виділяються його справжні недоліки, обмеження, 
недосконалі елементи, що завжди неминуче. Тим самим нововведення наділяється характеристикою 
"сирого", "непродуманого до кінця", а значить, хоча і потрібного, але не готового до застосування. 

5)  "Тут не все рівноцінне" – ставка на вилучення деяких деталей із будь-якого з наведених вище 
міркувань, від чого нововведення стає слабким за своїм інноваційним потенціалом або виявляється 
недоречним із тієї ж причини, оскільки відчутного ефекту не передбачається. 

6)  "Є й інші пропозиції". Мається на увазі цілком реальна альтернатива цьому нововведенню, яка 
висувається іншими авторами, школами [7: 44]. 

І. П. Підласий, досліджуючи досвід виховання у США, підкреслює, що зарубіжний досвід 
принципово відрізняється від нашого тим, що за кордоном добре розуміють, що, незважаючи на всю 
старанність планування, навчально-виховний процес може піти за непередбачуваним сценарієм. Ми ж 
завжди виходимо з того, що все повинно бути достеменно так, як намічено, і не знаємо що робити, коли 
виходить по-іншому [8: 345-346]. 

Як зазначає О. З. Загребельна, найскладнішою та найважливішою завжди була робота з батьками. 
Педагогічно грамотний класний керівник почне свою діяльність саме з цього. Оскільки переважна 
більшість батьків не має належної психолого-педагогічної підготовки й позбавлені громадської 
відповідальності за гідне виховання своїх дітей, класний керівник повинен виступати, з одного боку, 
з’єднувальною ланкою між школою та сім’єю, а з іншого – організатором зростання педагогічної 
культури батьків. Вивчаючи кожну родину, родинні стосунки, мікроклімат та відносини, йому легше 
буде працювати з дітьми. Залучитися підтримкою батьків у процесі навчання та виховання – це дуже 
складна задача, особливо зараз, в умовах ментальності сьогодення [9: 224].  

В нових умовах суспільного, освітнього й технічного розвитку законодавство України чітко визначає 
межі відповідальності сім’ї за навчання і виховання дітей: саме батьки чи особи, які їх замінюють, 
зобов’язані постійно дбати про своїх дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних 
здібностей, зміцнення фізичного здоров’я, отримання загальної освіти та інше. 

Сім’я не є ізольованим мікросередовищем: багатоканальні зв’язки з’єднують її із суспільством; 
різноманітні зовнішні чинники впливають на її виховну функцію. Важливе місце тут належить закладам 
освіти, педагогам, класним керівникам, які завдяки фаховій освіті володіють необхідними психолого-
педагогічними знаннями, професійними вміннями і навичками, виступають важливою складовою в 
педагогічному трикутнику ''дитина – батьки – вчитель''. Встановлення і підтримання педагогічної даної 
співпраці необхідно вибудовувати на принципах взаємоповаги, довіри, відповідальності та 
рівноправному партнерстві. 
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Останнім часом спостерігається певне звуження цього аспекту діяльності освітнього закладу і 
класного керівника, самоусунення педагогічних колективів від роботи з сім’ями учнів. Актуальним є 
питання організації роботи з батьками дітей різних вікових груп, в родинах із різним типом сімейного 
неблагополуччя, формування педагогічної культури всіх дорослих членів сім’ї на новій методологічній 
основі із застосуванням інноваційних педагогічних технологій. 

Мова йде про такий зміст педагогічної діяльності вчителя, який спрямовується на підвищення 
готовності батьків до виховання дітей, усвідомлення ними важливості відповідального батьківства, 
передачу всім дорослим членам родини певної психолого-педагогічної, фізіолого-гігієнічної, правової 
тощо інформації, формування у них відповідних практичних умінь і навичок. 

Робота з батьками і сім’ями учнів – це один із найважливіших напрямів діяльності сучасного 
класного керівника і одночасно одна з ''найвужчих'' ланок у його практичній діяльності. Керівникам 
загальноосвітніх шкіл важливо не припускатися формалізму у роботі з батьками, забезпечувати 
організацію спільної діяльності школи, сім’ї, громадськості на відповідному рівні, адже від цього 
залежить не лише успішне навчання і виховання школярів, а й створення сприятливих умов для роботи 
педагогічних колективів, підвищення престижу сучасних освітніх закладів. 

Ідея співробітництва висвітлена у працях Ш. О. Амонашвілі. ''Якщо сама дитина не може справитися 
з труднощами, і якщо їй потрібна допомога дорослого, і вчитель її пропонує, то в таких стосунках і 
народжується педагогіка співробітництва'' [10: 38]. Ш. О. Амонашвілі наголошував на необхідності 
постійної участі педагога у навчально-виховному процесі, тісної взаємодії sз сім’єю дитини. Багато 
вчених, які керують розвитком науки, видають безліч рекомендацій, порад та міркувань про 
педагогічний процес у більшості своїй або не склалися як вихователі та викладачі, або взагалі не провели 
ні одного уроку. ''Це не сама наука відійшла від практики, а це вчені пішли із шкільного життя, забрали з 
собою науку, щоб у тиші кабінетів, де немає дитячого голосу, творити бездітну теорію'' [10: 40]. 
Потрібен такий тип педагога, який має постійну практику, який би разом з дітьми та іншими вчителями 
переживав радощі та невдачі у навчанні. Саме такому класному керівнику повірять учні та вчителі.  

Отже, приходимо до висновків, що корінна відмінність сучасної освітньої ситуації, яка задає 
стратегію професійної поведінки класного керівника полягає в тому, що теперішній час вимагає іншого 
визначення норм щодо тієї чи іншої сфери розвитку людини. Нині всі нормативні очікування орієнтовані 
на вищий рівень розвитку, який досить пластичний у своїх якісних станах і такий, що відповідає 
прагненням потенційно можливої самореалізації учня. Тобто, в процесі освіти особистість має піднятися 
до більш високих форм вільних і відповідальних відносин зі світом та іншими людьми. Центром 
навчально-виховного процесу є учень ''як носій засвоєного досвіду попередніх поколінь, власник 
духовних і моральних цінностей, продукт своєї епохи, утворений своїми власними зусиллями та 
зусиллями школи за допомогою гуманної технології'' [8: 141]. 

Висновки. Центральна позиція сучасного класного керівника – виведення з його методів 
примушування до навчання. Головними ідеями сьогодення є такі: перебудова стосунків з учнями, 
навчання й виховання без примушування, вільний вибір, особистісний підхід, співробітництво педагогів, 
співпраця з сім’єю.  

Перспективи подальших пошуків. Підводячи підсумок, варто зазначити, що організація роботи 
класного керівника – це найактуальніша проблема сучасної школи, яка потребує подальшого вирішення 
та досконалого вивчення на кожному етапі. У даній статті ми розглянули лише деякі аспекти роботи 
класного керівника, акцентували увагу на роботі з батьками та віддали перевагу нетрадиційним формам 
роботи в сучасній школі.  
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Белошицкая Т. Ю. Особенности работы классного руководителя в современных условиях. 

В статье исследуются особенности работы классного руководителя в современных условиях. 
Определена роль современного классного руководителя в образовательном процессе. Сформулированы 

основные цели и задания его деятельности. Указаны направления работы. Большое внимание уделяется 
работе с родителями и семьями учеников. Указаны изменения, которые происходят в современной 

школе. Рассмотрены проблемы, которые возникают в процессе классного руководства в связи с 
изменениями в современной школе. Определены причины этих проблем и медленного внедрения 
инновационных технологий в деятельность классного руководителя. Предлагаются способы 

преодоления проблем в процессе классного руководства. 

Biloshytska T. Yu. Peculiarities of the Form-Master's Work in Modern Conditions. 

The article investigates the peculiarities of the form master’s work in modern conditions. The modern form-
master's role in the educational process is determined. The main aims and tasks of his / her activity are 

formulated. The guidelines of the form-master’s work are shown. Much attention is focused on the cooperation 
with pupils' parents and families. Changes of the modern school are described. The problems appearing in the 

process of the class guidance in the connection with changes in the modern school ate investigated. The reasons 
of these problems and the slow innovational technologies application into the form-master’s activity are 

indicated. The ways of their overcoming in the process of the class guidance are given. 
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ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛІВ У ЗАКЛАДАХ ПІДПІЛЬНОЇ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ  
В ПЕРІОД ОКУПАЦІЇ (1942-1944 РР.) 

У статті висвітлено деякі аспекти підготовки педагогічних кадрів у підпільних закладах освіти в Польщі 
в період 1942-1944 рр. Охарактеризовано основні етапи становлення та розвитку системи підготовки 

вчителів в умовах окупаційного режиму. Здійснено аналіз навчальних програм, окремих нормативних 
документів із досліджуваної проблеми. Акцентовано увагу на практичній діяльності підпільних 
освітніх структур та організацій, які зуміли за досить короткий термін відновити підготовку 

вчительських кадрів як на базі короткотермінових курсів, педагогічних ліцеїв, педагогіумів, так і вищих 
навчальних підпільних закладів. Значну увагу приділено функціонуванню управлінських структур 

Польської підпільної держави та освітніх організацій, зокрема Департаменту освіти і культури 
Делегатури Уряду, окружних Освітньо-шкільних бюро, Таємної організації учителів. Зроблено 

висновок, що підготовка вчительських кадрів у конспіративних закладах освіти забезпечила певною 
мірою безперервність навчального процесу в окупованій країні, що дозволило швидко відновити 

систему освіти у повоєнний період. 

Постановка проблеми. Інтеграція української освіти в європейську освітню систему вимагає досвіду 
сусідніх країн, зокрема Польщі. Відомо, що одним з основних факторів прогресу в освіті є якість 
підготовки педагогічних кадрів. Історичний досвід розвитку педагогічної освіти не втратив своєї 
значущості й сьогодні. Особливо цікавим є вивчення та дослідження комплексу питань, пов’язаних 
із професійною підготовкою педагогічних кадрів у таємних закладах освіти в період окупації. 

Система підготовки вчителів Польщі в міжвоєнний період пройшла складний шлях свого 
становлення. Друга світова війна внесла свої корективи у підготовку вчительських кадрів. Результати 
історико-педагогічного аналізу досліджуваної тематики можуть актуалізувати цінний досвід діяльності 
таких закладів щодо сучасних модернізаційних процесів в освіті. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз педагогічної та історичної літератури свідчить, що 
проблема підпільної освіти та підготовки педагогічних кадрів у конспіративних освітніх установах 
періоду окупації привертає увагу як польських, так і вітчизняних дослідників. Найбільш ґрунтовні 
дослідження репрезентовані роботами А. Артимяк, А. Бочняк, А. Василюк, Ч. Вицеха, В. Грабовської, 
О. Глузман, Н. Друцької, В. Коваленка, Й. Красуського, С. Матусяка, Н. Ничкало, П. Осмольської, 
Л. Павелець, Б. Плесніарського, М. Поллака та інших учених. Зазначені науковці досліджували окремі 
аспекти підпільної освіти, її регіональні особливості в окупованій країні. Однак низці питань, зокрема 
підготовці вчительських кадрів було приділено недостатньо уваги. 

Актуальність теми визначається необхідністю об’єктивного висвітлення діяльності підпільних 
освітніх структур, які намагалися створити цілісну систему підготовки вчительських кадрів на базі 
короткотермінових курсів, педагогічних ліцеїв, педагогіумів, вищих навчальних конспіративних закладів 
у період окупації країни німецько-фашистськими військами. Зазначимо, що у даній роботі поняття 
конспіративні, таємні та підпільні вживаються у синонімічному значенні.  

Мета даної статті – охарактеризувати особливості підготовки вчителів у підпільних закладах освіти 
Польщі в період німецької окупації. 

Виклад основного матеріалу. Друга світова війна та окупація Польщі призвели до руйнування її 
державності, а окупаційний режим розпочав розгорнутий наступ на польську культуру, освіту і науку. 
Фашистський режим розпочав фізичне знищення польської інтелігенції, а також ліквідував усі вищі та 
середні загальноосвітні навчальні заклади, включаючи заклади підготовки вчителів. Незважаючи на 
досить складні умови, на теренах окупованих земель розгортається широкомасштабний Рух Опору, 
складовою частиною якого стали освітні конспіративні організації та підпільні заклади освіти. 
Безумовно, одним з актуальних питань становлення та розвитку підпільної освіти була підготовка 
вчительських кадрів.  

Принагідно зазначимо, що процес підготовки вчителів, їх форми та методи в зазначений період 
спиралися на попередній досвід підготовки педагогічних працівників. Найголовнішим документом, який 
окреслював основні напрямки реформування системи підготовки вчителів у Польщі в міжвоєнний період 
був "Закон про шкільний устрій", прийнятий Сеймом 11 березня 1932 р. [1: 639-640]. Закон, являючись 
самим важливим юридичним актом в області освіти, вводив єдину шкільну систему на території всієї 
країни, починаючи від дошкільних закладів навчання до вищих установ, та запроваджував нову систему 
підготовки вчителів. Підготовка викладацьких кадрів проводилась вже не в п’ятирічних учительських 
семінаріях, а в трирічних педагогічних ліцеях на базі чотирирічних гімназій і дворічних педагогіумах на 
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основі загальноосвітніх ліцеїв. Зміни в системі освіти, згідно з вищезгаданим законом, мали 
впроваджуватися протягом шести років. На жаль, ця система мала певні недоліки, коригування яких було 
призупинено через початок Другої світової війни. Звертаємо увагу, що підпільні заклади підготовки 
вчителів в окупованій Польщі керувалися довоєнними навчальними програмами, звісно, з деякими 
корективами у навчальних планах.  

Варто наголосити, що фундація конспіративних закладів підготовки педагогічних кадрів в Польщі 
відбулася лише у 1942-1943 рр., у зв’язку з тим, що в перший період окупації організатори підпільної 
освіти не мали чітко узгодженого плану дій і таємна адміністрація перебувала в процесі становлення. 
Так, до середини 1942 р. у Департаменті освіти і культури (далі – ДоіК), окружних Шкільних бюро не 
було відділів, які б займалися організацією підготовки вчителів. Однією із перших вирішення проблеми 
взяла на себе Таємна організація вчителів (далі – ТОВ), яка розробила та видала в травні 1942 р. 
інструкцію для усіх повітів. Так, у документі йшлося про створення спеціальних відділів при окружних 
бюро, які мали займатися пошуком кандидатів на вчительську професію серед випускників середніх 
загальноосвітніх шкіл, а іноді переконувати стати вчителем і відмінників з основної школи. [2]. І вже 
наприкінці 1942 р. було створено відповідні відділи з підготовки вчителів при окружних шкільних бюро.  

Зазначимо, що ДОіК був другим після ТОВ осередком, який розробляв проекти підготовки 
педагогічних працівників. Так, при ДОіК функціонувала Головна Комісія планування, започаткована 
наприкінці 1941 р. Водночас цей орган складався з відділів, які опікувалися програмовими засадами у 
закладах освіти всіх рівнів, загальноосвітнім шкільництвом, вищою школою, позашкільною освітою і 
освітою дорослих, фаховою підготовкою учителів. Згідно аналітичної довідки, відділ фахової підготовки 
вчителів виявив, що основні та середні загальноосвітні заклади освіти Польщі потребували близько 40 
тис. вчительських кадрів [3: 162-163]. Тому, щоб вирішити це нагальне питання, варто було терміново 
розпочати масову підготовку вчителів у підпільних закладах різного типу, включаючи короткотермінові 
курси. У зв’язку з цим Департамент освіти і культури у 1942 р. видав розпорядження "Керівні принципи 
з підготовки вчителів", яке скерував до окружних Шкільних бюро. У ньому йшлося про започаткування 
посади референта в усіх округах, який мав відповідати за організацію таємного навчання в закладах з 
підготовки вчителів і займатися підбором кадрів. Організаторами цього проекту було сформульовано 
певні орієнтири, якими мали керуватися референти при відборі абітурієнтів. Зокрема залучати до 
навчання тих студентів, навчання яких перервала війна; надавати можливість підвищити свою 
кваліфікацію тим спеціалістам, які закінчили заклади підготовки вчителів, але не отримали роботи; 
залучати до співпраці вчителів пенсійного віку, які мали значний досвід; набирати спеціалістів 
некваліфікованих у вчительській галузі, але які хотіли б отримати професію вчителя [4]. Крім того, у 
компетенцію референта входила організація таємних педагогічних ліцеїв, педагогічних курсів за 
скороченою програмою навчання. Звіти про свою діяльність кожний представник округу представив на 
першому з’їзді, який відбувся на початку 1943 р. і був присвячений формам підготовки вчительських 
кадрів [5]. Також на з’їзді було прийнято рішення щодо подолання кадрового дефіциту вчительських 
кадрів. Кожен округ повинен направити в середньому 300 осіб до закладів підготовки вчителів [4]. 

Проаналізуємо більш детально діяльність підпільних закладів підготовки вчителів в період окупації. 
Як свідчать результати наукового пошуку, підготовка вчителів здійснювалася кількома шляхами – на 
рівні скорочених вчительських курсів, у педагогічних ліцеях і педагогіумах, вчительських інститутах та 
на базі вищих конспіративних закладах освіти. 

Упродовж 1942-1943 рр. на теренах окупованої країни виникли два осередки підготовки вчителів – 
Краків і Варшава. На території Кракова організацією курсів опікувався відомий польський педагог 
Г. Ровід, у Варшаві – М. Гржегоржевська. Їх організатори та керівники зосередили свої зусилля головним 
чином на формуванні таких методів навчання, які б дозволили досягти вагомих результатів у галузі 
дидактики і виховання. Програми цих навчальних курсів були різними, тому що керівники 
дотримувалися полярних методологічних засад. Так, Г. Ровід при підготовці майбутніх керівників ліцеїв 
акцентував увагу на методиці дидактичної і педагогічної роботи. М. Гржегоржевська, натомість, робила 
наголос на поглибленні ідеолого-виховних засад, звідси в її програмі домінували філософські та 
соціологічні питання, ідейно-культурна проблематика. На зазначені курси зараховували вчителів з 
академічною освітою та випускників педагогічних інститутів. Курси, організовані Г. Ровідом, тривали з 
перервами близько двох місяців, і їх закінчило 30 осіб, а курси М. Гржегоржевської функціонували один 
рік (6 год. роботи на тиждень), та їх випускниками стало понад 30 осіб [6: 13: 132-133]. 

Також аналогічну роботу у даному напрямі здійснювали окружні Шкільні бюро, що організовували 
кількамісячні вчительські курси, особливо у тих округах, які не досягали встановленого мінімуму по 
кількості претендентів на здобуття вчительської професії. Так, краківське окружно-шкільне бюро 
займалося організацією різного роду курсів. У краківському окрузі були організовані таємні комплекти з 
педагогіки на базі середньої освіти, зокрема, у Кракові, Бржозові, Ржешуві. Одночасно організовувалися 
курси для підвищення кваліфікації викладачів для закладів підготовки вчителів, випускниками яких 
стали у 1942-1943 рр. 23 особи. Не менш важливими були курси для шкільної адміністрації: для 
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директорів загальноосвітніх шкіл (29 чоловік), для представників шкільної адміністрації різного ступеня 
(50 чоловік) [7: 5]. 

Досить вагомий внесок у процес підготовки педагогічних кадрів для загальної школи на скорочених 
вчительських курсах здійснювала ТОВ. Члени організації, зокрема А. Якель та Б. Хрошицький, 
відстоювали постулат про залучення до процесу навчання некваліфікованих вчителів із загальною 
підготовкою в межах атестата зрілості, які повинні були оволодіти мінімумом педагогічної підготовки на 
2-3-місячних курсах. В результаті цього на теренах Варшави та передмістя розпочали підготовку близько 
200 студентів. Згодом цей досвід було поширено на інші воєводства: Краківське, Львівське, Люблінське 
та Радомське. Зазначимо, що програма курсів обіймала три спеціальності: 1) психолого-педагогічну; 2) 
навчально-методичну; 3) гуманітарну. У всіх групах обов'язковим предметом була польська мова. 
Заняття відбувалися два рази на тиждень у кількості 6 годин. Викладачами були переважно професори 
вищих закладів освіти [8: 82-83]. 

Організатори таємних закладів підготовки вчителів дбали і про якісне навчання у таких закладах. 
Тому особлива увага приділялася підбору викладацького складу, особливо викладачів психолого-
педагогічних дисциплін. З цією метою організовувалися магістерські та педагогічні курси для тих, хто 
мав вищу незакінчену освіту при вищих таємних навчальних закладах. Так, не менш важливим була 
фінансова допомога таємним комплектам, зокрема, забезпечення студентів безкоштовною навчально-
методичною літературою, виплата заробітної плати викладачам. У Варшавському окрузі був здійснений 
набір на курси викладачів для закладів підготовки вчителів, слухачами яких були переважно вчителі 
початкових і середніх шкіл. Деякі з них мали вищу освіту – закінчили Педагогічний інститут чи Вищі 
вчительські курси. У Варшаві ці слухачі навчалися у 30-ти комплектах, а у Варшавському окрузі – у 7-
ми, що приблизно становило 200 слухачів. Програма кусів передбачала три групи спеціальностей: 
психолого-педагогічну, методичну і гуманітарну [9: 187].  

Зазначимо, що підготовка вчителів для загальних (основних) шкіл відбувалася в педагогічних ліцеях і 
педагогіумах. Вчителів для загальної школи готували 3-ьох-річні педагогічні ліцеї на основі 
загальноосвітньої гімназії і 2-ох-річні педагогіуми на основі загальноосвітнього ліцею. На навчання в 
педагогічному ліцеї приймали кандидатів віком не менше 16 років, а на перший курс навчання в 
педагогіумі – віком не менше 18 років. Як правило, організація там навчального процесу здійснювалася 
згідно з довоєнним "Законом про систему шкільної освіти" [1: 639-640]. У табл. 1 представлений 
навчальний план, який використовувався в підпільному навчанні у педагогічному ліцеї в 1937-1938 н. р. 

Таблиця 1. 
Навчальний план у педагогічному ліцеї (1937-1938 н. р.) 

№ п/п Назви предметів Щотижневе навантаження в I, II, III класах 
  I II III 

1.  Релігієзнавство 2 2 1 
2.  Польська мова 4 4 2 
3.  Історія  3 3 – 
4.  Математика 3 2 – 
5.  Фізика-Хімія 3 – – 
6.  Географія - 3 – 
7.  Біологія 3 2 – 
8.  Психологія 3 – 2 
9.  Навчання і виховання в школі – 6 6 
10.  Педагогіка з історією виховання – – 6 
11.  Життя дитини в суспільстві 3 3 3 
12.  Військова підготовка 2 2 2 
13.  Образотворче мистецтво 3 2 - 
14.  Практичні заняття – 2 3 
15.  Хоровий спів 3 3 1 
16.  Фізичне виховання 2 2 2 
17.  Написання наукової роботи – – 6 
Разом 34 36 34 
18.  Спортивна підготовка 2 2 – 
19.  Гра на інструменті 2 2 – 
20.  Іноземні мови (нім. і франц.) 2 2 – 
*Джерело: систематизовано автором на основі опрацювання [10: 198]. 

Як бачимо з табл. 1, психолого-педагогічна підготовка майбутніх учителів розпочиналася з першого 
року навчання: психологія (I курс), навчання і виховання в основній школі (II курс), навчання і 
виховання в загальній школі (III курс), психологія (III курс), педагогіка з історією виховання (III курс). У 
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цьому циклі предметів на особливу увагу заслуговує дисципліна – "Навчання і виховання в основній 
школі", яка передбачала практику в основній школі, опрацювання тем, пов’язаних із діяльністю школи, її 
структури, організації тощо.  

Таємна підготовка вчителів у педагогічних ліцеях активно здійснювалася у чотирьох округах 
Генерального Губернаторства (далі – ГГ) – Варшавському, Краківському, Ченстонховському, 
Любельському, якою опікувалося Шкільне Бюро Західних Земель. У своєму звіті М. Поллак, керівник 
бюро, зазначає активну діяльність таємних комплектів педагогічних ліцеїв у Любліні, Ченстонхові, 
Замості (48 слухачів) та педагогіумі у Варшаві (44 слухача) [11: 4: 202].  

Згідно аналізу архівних джерел, Варшавський округ посідав одну з лідируючих позицій у підготовці 
вчительських кадрів для загальноосвітніх шкіл і налічував педагогічні ліцеї і педагогіуми в п’яти 
осередках, в яких навчалося 100 учнів у 14 комплектах (групах) [7]. Серед них особливої уваги 
заслуговує Таємний педагогіум Західних земель (далі – ТПЗЗ). Цей освітній заклад з’явився у Варшаві в 
березні 1942 р. за ініціативою С. Мазурек – фахівця з німецької і англійської мов колишнього 
Міністерства освіти Польщі. Навчання в ТПЗЗ розпочалося за однорічною довоєнною програмою 
існуючого до війни педагогіума в Кракові, проте додалися предмети з програм педагогічних та 
загальноосвітніх ліцеїв, зокрема, історія, географія, література, культура західних польських територій 
[12: 45-46]. Спочатку навчання тривало один рік, але з часом термін навчання було продовжено до 
одного року і шести місяців через великий об’єм навантаження і неможливість організовувати 
перманентний навчальний процес щодня через важкі умови окупаційного режиму (навчання 
продовжувалося і на канікулах). Згідно з навчальним планом щотижневе навантаження було у розмірі 24-
30 год. У закладі готували студентів на двох відділах: гуманітарному і математично-природничому. 
Вступні іспити на гуманітарному відділі абітурієнти складали з польської мови, історії, образотворчого 
мистецтва, на математично-природничому – з математики і біології. Комплекти (групи) не повинні були 
перевищувати 5-7 осіб і кожен з них мав свого куратора та закріплених за групою викладачів, план 
роботи з розподіленим навчальним навантаженням та графіком складання іспитів. Вкінці навчання 
передбачалося проходження педагогічної практики в одній зі шкіл Варшави. Про високий рівень 
організації навчального процесу в ТПЗЗ свідчить той факт, що випускні іспити і захист дипломних робіт 
приймали незалежні екзаменатори, які були, як правило, членами Варшавського Освітньо-шкільного 
Бюро [13: 87]. За даними К. Попілека цей навчальний заклад закінчило 30 студентів, в той час як 
С. Мазурек наводить інші кількісні показники – 44 слухача [14: 49-50].  

Акцентуємо увагу на тому, що важливими осередками підготовки вчителів стали підпільні заклади 
вищої освіти, зокрема, Вільний Польський університет, Варшавський університет, Університет західних 
земель, Педагогічний інститут при Союзі польських вчителів (далі – СПВ).  

Науковий і практичний інтерес становить діяльність Вільного Польського університету (далі – ВПУ), 
який розгорнув широкомасштабну акцію з підготовки вчителів для загальноосвітніх закладів освіти. 
Відомо, що в 1938-1939 н. р. університет налічував 1700 слухачів і в ньому працювало близько 130 
викладачів [15: 200]. Про його відновлення клопотав ректор Т. Вівігер і після консультацій з 
представниками ТОВ (Ч. Вицех, К. Май) було вирішено взяти за основу директиви Міжасоціаційної 
комісії порозуміння, в компетенцію якої входила організація таємних комплектів. Освітня інституція 
розпочала свою діяльність восени 1940 р. З січня 1942 р. в освітніх підпільних колах цей відновлений 
заклад отримав криптонім Товариства наукових курсів. Навчальний заклад складався з чотирьох відділів: 
права і економічних наук, гуманітарного, педагогічного, суспільних наук [16]. 

Серед усіх відділів педагогічний одним із найперших відновив свою навчальну роботу завдяки 
плідній праці його декана – В. Васіка. У свою чергу, педагогічний відділ поділявся на дві секції: 
педагогічну і суспільно-освітню. Навчальна програма на 1942-1943 н. р. на даному відділі передбачала 
викладання таких предметів у секції з педагогіки, як історія, логіка, теорія пізнання, організація процесу 
виховання, психологія, вступ до педагогіки, техніка розумової праці. Студентами стало 60 слухачів. У 
суспільно-освітній секції навчалося 62 студенти і викладалися такі предмети: гігієна, аграрна історія, 
польська література, основи читання, суспільна опіка, суспільна служба, суспільна політика, педагогіка, 
соціологія. Успішну освітню діяльність даного ВНЗ, зокрема педагогічного відділу, у сфері підготовки 
вчителів ілюструють статистичні дані – у другій половині 1943 р. на відділі навчалося 257 студентів [17]. 
Варто зазначити, що студентами ВПУ були представники старшого покоління і переважно з околиць 
Варшави. Звертаємо увагу на той факт, що багато слухачів закладу не могли відвідувати заняття щодня, і 
тому керівництво ВНЗ прийняли рішення про проведення занять п’ять-шість днів на місяць для студентів 
з околиць. У ці навчальні дні навантаження на перших курсах було 8 год. Ті студенти, які мали змогу 
відвідувати заняття частіше, мали навантаження у розмірі 10-ти год. на тиждень для першого курсу і 6-ти 
год. – для студентів старших курсів. В основному це були лекції, консультації, семінари. Такий 
навчальний план виконувався і на педагогічному відділі. Згідно з дослідженнями Я. Казьмірської, у 
першій половині 1944 р. на педагогічному відділі ВПУ дипломи магістрів отримали 25 слухачів, які 
могли приступити до вчительської діяльності [18: 235]. 
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Особливої уваги заслуговує конспіративна освітня діяльність Варшавського університету. На 
гуманітарному факультеті в грудні 1941 р. було розпочато роботу секції із педагогіки за довоєнною 
програмою, яку станом на кінець 1944 р. закінчило 60 студентів. Одночасно було організовано групи 
студентів усіх років навчання, які налічували лише 2-3 особи в кожній групі. Серед викладачів, які працювали 
зі студентами, виокремимо відомих польських педагогів – С. Балея, Й. Куніцьку, С. Осовську, В. Татаркевіч. 

Аналогічна педагогічна підготовка вчителів відбувалася на гуманітарному відділі Університету 
західних земель (Познанський університет ім. Адама Міцкевича). Викладання на гуманітарному відділі 
поділялося на 7 предметних груп: філософську, історичну, педагогічну, полоністичну, психологічну, 
романських мов, соціологічну. Було створено комплект з педагогіки, в якому навчалося 11 студентів. 
Навчальний процес забезпечували відомі професори, серед них чільне місце займали – Я. Биковські 
(Педагогіка), М. Ваховські (Історія виховання), С. Влад (Організація шкільництва), Й. Ройт (Психологія), 
П. Чойнацькі (Теорія пізнання, Методологія науки) [19: 43-44 ]. 

Підготовкою учительських кадрів займався також і Педагогічний інститут Союзу Польських Вчителів 
(СПВ) або (ТОВ), який відновив свою діяльність завдяки зусиллям С. Балея і А. Якеля у 1940 р. Дана 
інституція складалася з двох відділів: педагогічного і суспільних наук. Навчання у даному закладі 
планувалося здійснювати чотири роки: два перших роки викладалися однакові дисципліни на обох 
відділах, і два наступних – згідно з обраною спеціалізацією. У період окупації навчання у педагогічному 
закладі було скорочено. Навчальний рік поділявся на два семестри – літній (липень – грудень) і зимовий 
(січень – червень). Згідно зі статутом закладу його організатори декларували наступні цілі: розширити і 
поглибити знання про виховання, навчання, які спираються на філософські, психологічні, суспільні 
засади; брати до уваги результати найновіших досліджень у галузі виховання і навчання; уміти 
формувати у навчаючих педагогічну культуру; уміти втілювати теоретичні знання на практиці. У закладі 
функціонували такі підрозділи з: педагогіки, суспільних наук, артистичної культури, права і обов’язків 
шкільної адміністрації, загального мовознавства та підрозділ, що опікувався додатковими предметами на 
вибір студентів. На кожному відділі викладалося два цикли навчальних дисциплін – спеціальні і 
загально-освітні [20: 303-304]. Організатори навчання у даній установі, у зв’язку з надзвичайним станом 
у країні, внесли корективи у програмні документи закладу. На нашу думку, заслуговує на увагу 
діяльність педагогічного відділу, на якому був оновлений зміст навчання. Навчальний план для першого 
року навчання на 1942-1943 навчальний рік представлений у табл. 2.  

Таблиця 2. 
Навчальний план у Педагогічному інституті 

Союзу Польських Вчителів (СПВ) (1942-1943 н. р.) 
Обов’язкові предмети зі здачею іспитів Кільк. год. 
1. Історія і систематика філософії 40 
2. Теорія пізнання 16 
3. Логіка 16 
4. Загальна психологія 10 
5. Експериментальна психологія 40 
6. Вікова психологія 40 
7. Психологія виховання 20 
8. Пізнання особистості учня 10 
9. Історія виховання 12 
10. Загальна педагогіка 16 
11. Сучасна педагогіка 24 
12. Загальна дидактика 16 
13. Сучасна психологія 10 
Разом 279 
Предмети для прослуховування (без оцінювання) 
1. Вибрані філософські проблеми 28 
2. Вибрані проблеми з етики 12 
3. Вибрані проблеми з естетики 5 
4. Характерологія 12 
5. Критичний аналіз сучасної дидактичної думки 16 
6. Гігієна (загальна, шкільна, праці, вчительська) 45 
7. Техніка розумової праці 12 
Разом 130 
Разом 479 

*Джерело: систематизовано автором на основі опрацювання [21: 99]. 
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Як бачимо, предмети, які викладалися у закладі, поділялися на дві основні групи – обов’язкові й 
допоміжні. Крім того, доцільно назвати і цикл культурно-освітніх дисциплін, які викладалися на старших 
курсах (Польська культура, Культура мовлення, Народне мистецтво). Згідно зі статистичними даними, 
представленими Я. Казмірською, у Педагогічному інституті СПВ було видано 97 дипломів у період з 
1940-1944 рр. [18: 239].  

Висновки. Таким чином, проведений нами аналіз дає підстави стверджувати, що упродовж 1942-
1944 рр. в Польщі підпільні освітянські структури здійснювали організаційні заходи з підготовки 
вчительських кадрів і цей процес реалізовувався кількома шляхами – на рівні конспіративних 
скорочених вчительських курсів, у педагогічних ліцеях і педагогіумах, педагогічних інститутах та на базі 
вищих таємних закладів освіти. Даний процес був координований діяльністю управлінських структур 
Польської підпільної держави та освітніх організацій, зокрема Департаменту освіти і культури 
Делегатури Уряду, окружних Освітньо-шкільних бюро, Таємної організації учителів, у компетенцію яких 
входило забезпечення діяльності конспіративних закладів підготовки педагогічних кадрів. Виявлено 
головні характеристики діяльності педагогічних інституцій, їх організаційну структуру, особливості 
організації навчального процесу. Зазначено, що зміст освіти у закладах підготовки вчителів вміщував 
такі компоненти: спеціальний, загальноосвітній, культурно-освітній, мовний, природничий тощо. 
Зазначено, що підпільним освітянським структурам не вдалося в повному об’ємі вирішити проблему 
дефіциту вчительських кадрів для закладів підпільної освіти, що пояснюється важкими умовами 
окупації. Однак, за період 1942-1944 рр. вдалося підготувати значну кількість студентів у конспіративних 
закладах підготовки вчителів і тим самим забезпечити безперервність навчального процесу в окупованій 
країні, що дозволило швидко відновити систему освіти у повоєнний період. 

Перспектива подальших досліджень. Представлена розвідка не охоплює всіх аспектів підготовки 
вчителів у Польщі зазначеного періоду. Потребують подальших наукових студій форми і методи 
підготовки педагогічних працівників. 
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Давиденко Е. В. Подготовка учителей в заведениях подпольного образования Польши  
в период оккупации (1942-1944 гг.). 

В статье рассматриваются некоторые аспекты подготовки педагогических кадров в подпольных 
заведениях в Польше в период 1942-1944 гг. Охарактеризованы основные этапы становления и развития 

системы подготовки учителей в условиях оккупационного режима. Осуществлен анализ учебных 
программ, отдельных нормативных документов по исследуемой проблеме. Акцентировано внимание на 
практической деятельности подпольных образовательных структур и организаций, которые сумели за 

краткое время восстановить подготовку учительских кадров как на основе краткосрочных курсов, 
педагогических лицеев, педагогиумов, так и высших учебных подпольных заведений. Значительное 

внимание уделено функционированию управленческих структур Польского подпольного государства и 
образовательных организаций, в частности Департамента образования и культуры Делегатуры 

Правительства, окружных Образовательно-школьных бюро, Тайной организации учителей. Сделан 
вывод, что подготовка учительских кадров в конспиративных заведениях обеспечила в определенной 
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мере непрерывность учебного процесса в оккупированной стране, что позволило быстро восстановить 
систему образования в послевоенный период. 

Davydenko O. V. The Teachers' Training in the Institutions of Clandestine Education in Poland 
 During the Occupation (1942-1944). 

The article highlights some aspects of teachers' training in the institutions of clandestine education in Poland in 
1942-1944. The main stages of formation and development of teacher's training process during the occupation 
regime are characterized. The curricula, some regulation documents of the investigated problem are analyzed. 

The attention is paid to the practical activity of secret educational institutions and organizations that have 
managed in a relatively short period of time to restore the process of teaching staff's training both on the basis 

of short-term courses, teaching schools and universities. The special attention is paid to the functioning of 
administrative structures of Polish Underground State and educational organizations, including the Department 

of Education and Culture of Government Delegature, Educational and school district offices, Secret Teaching 
Organization. It is concluded that the preparation of teaching staff in the secret educational institutions has 
provided, to a certain extent, the continuity of the educational process in the occupied country, allowing to 

restore the educational system in the post war period. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ТОВАРОЗНАВЦІВ-ЕКСПЕРТІВ ДО 
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ МИТНИХ ПОСЛУГ 

Педагогічне моделювання являє собою свідому діяльність з конструювання особливих педагогічних умов, 
які у системі навчально-виховних заходів спрямовуються на вдосконалення кінцевого результату – 

якості професійної підготовки випускника ВНЗ. Стрімке зростання зовнішньої торгівлі вимагає нових 
підходів до підготовки товарознавців, які у якості митних посередників, за умов відповідної підготовки, 
зможуть забезпечувати безперешкодний рух товарів через митний кордон. У зв’язку з вищеозначеним 
набуває актуальності пошук шляхів удосконалення підготовки майбутніх товарознавців-експертів до 

професійної діяльності на ринку митних послуг.  

Постановка проблеми. Незважаючи на значний досвід вищої школи у підготовці товарознавців, 
сьогодні, на наш погляд, якість їх підготовки не відповідає потребам ринку. В умовах поглиблення 
глобалізаційних та євроінтеграційних процесів в Україні, які суттєво змінили вигляд сучасного 
товарообігу, від майбутніх фахівців з товарознавства роботодавці очікують окрім традиційних знань і 
умінь, готовності надавати митно-брокерські послуги. У зв’язку з цим проблема пошуку ефективних 
шляхів підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг 
набуває особливої актуальності.  

Аналіз досліджень і публікацій. Питання підвищення якості підготовки майбутніх фахівців до 
професійної діяльності активно обговорюються у педагогічних колах. Н. Бібік, Є. Бондаревська, 
Л. Ващенко, В. Введенський, І. Зимня, І. Ісаєва, Н. Кузьміна, О. Локшина, А. Маркова, О. Овчарук, 
Л. Паращенко, О. Пометун, С. Раков, О. Савченко, А. Хуторськой констатують, що накопичення знань 
саме по собі втратило колишню цінність, що зміна принципів адаптивності на принципи компетентності 
у освітньому процесі є об’єктивною вимогою часу. Науковці також звертають увагу на проблеми 
невідповідності сучасної професійної освіти структурі потреб ринку праці, відсутності ефективної 
взаємодії навчальних закладів з роботодавцями, професійними асоціаціями, бізнесом, нерозвиненості 
форм і механізмів участі суб’єктів підприємницької діяльності у питаннях освітньої політики. 

Оскільки досліджувана нами проблема пов'язана з необхідністю узгодження потреб ринку праці з 
можливостями системи освіти, її розв'язання можливе за умови комплексного підходу і використання 
такої моделі підготовки майбутніх товарознавців-експертів, яка б збалансувала інтереси студентів, ВНЗ 
та роботодавців і забезпечила конкурентоспроможність випускників.  

Проблема розробки моделі фахівця не нова для педагогіки вищої школи, про що свідчать численні 
наукові дослідження з використанням різних концептуальних підходів. Приміром, А. Вербенець, 
В. Буданов, А. Дахін, І. Зязюн, М. Катаєва, І. Колесникова, Л. Красюк, В. Кремень, В. Кушнір, 
Н. Масюков, О. Савченко, С. Смірнов присвятили свої наукові роботи аналізу методологічних засад 
моделювання у педагогічній діяльності; Г. Журавльов, Б. Ломов, В. Рубахін вивчали психологічні 
аспекти моделювання процесу навчання. Досвідом вирішення проблем удосконалення професійної 
підготовки фахівців митної галузі діляться Г. Багрій І. Грязнов, В. Лєсков, О. Миропольська, 
О. Нагорічна, М. Поліщук О. Павленко. 

Моделі професійної компетентності фахівців з товарознавства і експертизи в митній справі 
розроблялися Г. Багрій, О. Пахолюк, О. Передрій, М. Поліщук, однак дослідження вищеозначених 
науковців стосуються формування компетентності митників і не вирішують проблеми формування 
готовності товарознавців-експертів до діяльності на ринку митних послуг. 

Метою даної статті є проектування моделі процесу підготовки майбутніх товарознавців-експертів до 
професійної діяльності на ринку митних послуг. 

Виклад основного матеріалу. Потреби суспільства у фахівцях ринку митних послуг можна 
розглядати як вимогу до системи освіти щодо професійної підготовки майбутніх товарознавців-експертів 
до діяльності в інфраструктурі митного посередництва. Відповідності результатів освітнього процесу 
запитам ринку праці можна досягти за допомогою методів педагогічного проектування і моделювання.  

Модель спеціаліста є одним із найважливіших понять педагогіки вищої школи і являє собою набір 
вимог, які пред'являються до випускника у процесі майбутньої професійної діяльності. Модель завжди 
виділяє певні аспекти, елементи цілого, робить їх більш наочними, детально їх представляє, при цьому 
передбачається, що всі складові підпорядковуються базовій (вихідній) ідеї моделі. Під час проектування і 
реалізації умов навчання майбутніх фахівців науковці найчастіше розробляють модель діяльності і 
модель підготовки.  
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Модель діяльності орієнтована на вивчення сфери діяльності фахівця відповідного профілю, опис 
умов праці, необхідних знань, умінь, навичок і професійно важливих якостей, характеризує систему 
вимог до кінцевого результату навчання. Згідно стандарту [1] результати навчання визначаються як 
сукупність компетентностей, що виражають знання, розуміння, уміння, цінності, інші особистісні 
якості, які набув студент після завершення освітньої / навчальної програми або її окремого компонента.  

Слід зазначити, що у педагогічних дослідженнях відсутній єдиний підхід до трактування сутності і 
співвідношення понять ''готовність'', ''компетенція'', ''компетентність''. Ми погоджуємося з 
А. Хуторським, який розглядає компетенцію як задану соціальну вимогу (норму) до освітньої підготовки, 
а компетентність – як володіння відповідною компетенцією, що включає особистісне ставлення до неї і 
предмету діяльності. Також ми поділяємо точку зору Ю. Татура, який розглядає компетентність, як 
підтверджену готовність індивіда (спеціаліста) використовувати весь свій потенціал (знання, вміння, 
досвід та особисті якості) для успішної діяльності у певній соціальній або професійній області.  

Модель підготовки визначає конкретні вимоги до освітнього процесу у вищій школі і дає відповідь на 
питання, що потрібно майбутньому фахівцю для успішного функціонування. Вимоги моделі фахівця є 
системоутворюючим фактором відбору змісту навчання і форм його реалізації у навчальному процесі, а 
також визначають якості, професійно важливі для кожної конкретної спеціальності. Схематично 
вищеозначені моделі представлені на рис. 1. 

 
Рис. 1. Етапи моделювання процесу підготовки фахівця. 

У процесі моделювання на етапі передпроектного обстеження нами було вивчено специфіку 
професійної діяльності товарознавців-експертів на ринку митних послуг. З’ясовано, що на ринку послуг, 
які склалися у митному секторі, безсумнівно, домінують брокерські фірми, основна мета діяльності яких 
– надання послуг з декларування товарів [2: 802]. Оскільки, на нашу думку, якість підготовки 
товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг безпосередньо залежить від 
того, наскільки чітко встановлені вимоги до кваліфікації майбутніх фахівців, нами було проаналізовано: 

– вимоги законодавчих та нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність декларантів, 
у т. ч. кваліфікаційні вимоги до представника митного брокера, затверджені наказом Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та підприємництва, Державної митної служби України ''Ліцензійні 
умови впровадження посередницької діяльності митного брокера'' від 13 травня 2009 р. № 89 / 445;  

– кваліфікаційні характеристики представників митних брокерів, що здійснюють діяльність у 
Полтавському регіоні; 

– освітньо-кваліфікаційні характеристики (бакалаврів, спеціалістів, магістрів) майбутніх фахівців 
спеціальності ''Товарознавство та експертиза у митній справі''; 

– міжнародні професійні стандарти Всесвітньої митної організації з підготовки митників [3]. 
Ми також уважно ознайомилися з педагогічними дослідженнями, присвяченими проблемам 

професійної підготовки фахівців митної галузі. З’ясувалося, що більшість сучасних дослідників 
пов'язують готовність майбутніх фахівців до професійної діяльності з розвитком особистісних та 
професійних якостей на рівні, відповідному вимогам соціуму. Приміром, О. Нагорічна серед компонентів 
готовності митників до професійної діяльності виділяє: інтелектуальний, мотиваційний, емоційно-
вольовий, практичний, соціальний, фізичний, оцінювальний [2]. О. Миропольська до професійних 
компетентностей митників та їх складових (компетенцій) відносить: структурно-особистісну 
компетентність (професійні знання; оперативність мислення; самостійність); функціонально-особистісну 
компетентність (готовність до дій, ініціативність; працездатність і витривалість; відповідальність); 
діяльнісно-процесуальну компетентність (здатність до лідерства; накопичення та творче застосування 
професійного досвіду; професіоналізм у керівництві роботою підрозділу). А. Галімов, В. Зелений, О. 
Корнійчук, В. Лєсков звертають увагу на значення етико-психологічного компонента особистості 
майбутнього митника. Г. Багрій, О. Павленко відзначають важливість комунікативної складової. 
М. Поліщук до переліку особистісних професійно важливих якостей, якими повинні володіти 
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компетентні фахівці з товарознавства і експертизи у митній справі, відносить патріотизм; 
інтернаціоналізм; гуманізм; колективізм; справедливість; чесність; безкорисливість; дотримання 
законності; добросовісність; сумлінність; відповідальність; співчуття; співучасть; співпереживання.  

Проведений у рамках дослідження аналіз літератури свідчить про те, що, незважаючи на 
багатоаспектність наукових розвідок, педагоги, моделюючи процес підготовки майбутніх фахівців 
митної галузі до професійної діяльності, акцентують свою увагу на формуванні структури особистості. 
Ми погоджуємося із думками науковців, які вважають, що у сучасних умовах на перший план 
висувається не готовий набір професійно-технічних навичок, а діяльнісно-організаційна здатність 
людини ''рости'' у професії, вміння аналізувати свій професійний рівень, швидко створювати, 
''конструювати'' чіткі професійні навички, виявляти й освоювати нові знання і професійні зони 
відповідно з мінливими вимогами ринкової ситуації, глобалізацією суспільства. 

У сучасних умовах набуває важливого значення змістовий контекст освіти, в якому будуть 
формуватися компоненти професійної готовності майбутніх товарознавців-експертів. З метою 
актуалізації змісту освіти запитам ринку, нами було проведено дослідження у формі експертного 
опитування спеціалістів, що надають митні послуги у Полтавському регіоні та визначено професійні 
складові, якими повинні володіти претенденти на вакантні посади [4]. Відповідно до отриманих 
результатів було розроблено зміст варіативних дисциплін циклу професійної та практичної підготовки 
товарознавців-експертів у ВНЗ Укоопспілки ''Полтавський університет економіки і торгівлі'' і 
удосконалено навчальні плани підготовки фахівців спеціальності ''Товарознавство та експертиза у митній 
справі''. При цьому ми враховували, що знання теорії митної справи повинні співвідноситись із знаннями 
про технологію митно-брокерського обслуговування відповідно до конкретних умов застосування цих 
знань у професійній діяльності митних посередників. Саме тому зміст фахових дисциплін було 
трансформовано у систему навчальних задач професійного спрямування; у процесі викладання перевага 
віддана інноваційним педагогічним технологіям і рефлексивно-інноваційним методам, а окремими 
складовими проекту виділено інноваційне освітнє середовище і практичну підготовку.  

Під час конструювання моделі нам важливо було застосувати такі педагогічні умови, в яких за 
допомогою використання задачного, імітаційно-моделюючого, проектного і контекстного прийомів і 
способів навчання студенти могли б навчитися: 

– самовизначатися, адаптуватися, будувати власні програми дій у абсолютно різних професійних 
ситуаціях митно-брокерської діяльності; 

– бути спроможними доцільно та ефективно діяти за різних обставин; 
– об'єднувати окремі професійні дії (класифікація товару, визначення митної вартості, обрання 

митного режиму, визначення країни походження, нарахування митних платежів тощо) у системи, 
необхідні для успішного виконання посередницької діяльності на ринку митних послуг в цілому.  

На нашу думку, окрім вищеозначених педагогічних умов, розв’язанню проблеми професійної 
підготовки майбутніх товарознавців-експертів сприятиме застосування у навчальному процесі 
системомисленнєвої і системомиследіяльнісної методології Г. Щедровицького. Ми цілком поділяємо 
твердження засновника організаційно-діяльнісного ігрового методу про те, що ''перевага організаційно-
діяльнісної гри порівняно з іншими формами підготовки полягає в тому, що вона ставить індивідів у 
реальні умови комунікативної та мисленнєвої взаємодії з колективом при необхідності здійснити 
робочий процес, але водночас, як будь-яка гра, робить порівняно легким подолання усталених структур і 
норм професійної предметної роботи і таким чином створює для індивідів сприятливі умови для 
самодіяльності, самоорганізації і розвитку'' [5].  

Інтерпретація існуючого змісту освіти у діяльнісну форму у заданій прогнозованими компетенціями 
системі координат дозволяє відтворювати у навчальному процесі ті типи миследіяння, які сприяють 
формуванню необхідних здібностей майбутніх фахівців. Організаційно-діяльнісні ігри (ОДІ) 
забезпечують освоєння ''знань у дії'' через організацію входження у дію, організацію рефлексії дії у 
спроектованих умовах та ініціюють механізми професійного саморозвитку товарознавців-експертів, що 
працюватимуть на ринку митних послуг. Інтегральний механізм ОДІ сприяє реалізації міжпредметних 
зв’язків у навчальному процесі, дозволяє експериментувати з багаточисельними конфігураціями зв’язків 
між окремими елементами митно-брокерської діяльності, створює умови для структурування фахових 
знань, що є передумовою успішного розв’язання проблемних ситуацій, які можуть виникати у майбутній 
професійній діяльності.  

Оскільки саме по собі засвоєння теоретичного знання проблему готовності не вирішує, ми окремо 
виділили адаптаційну складову, роль якої допомогти подолати так званий ''бар’єр входження'' у 
професію і забезпечити безперешкодну ефективну інтеграцію молодих фахівців у сферу праці. 
Підприємництво передбачає самостійність випускників, автономність і впевненість у собі, тому 
професійне становлення молодого фахівця сфери митних послуг неможливе без прагнення до 
самовдосконалення, самоосвіти, розвитку професійної свідомості. Ці особисті якості, сформовані під час 
навчання у ВНЗ, можуть стати конкурентними перевагами майбутніх митних посередників. 
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Рис. 2. Модель професійної підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної 

діяльності на ринку митних послуг. 

Для здійснення професійної діяльності на ринку митних послуг товарознавець-експерт повинен 
оволодіти системою знань та соціальним досвідом, що включає опанування технологіями митно-
брокерської діяльності та алгоритмами її здійснення, мати сформовану мотивацію. У поелементний 
склад готовності майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг 
ми включили: мотиваційо-цільовий компонент як сукупність мотивів, адекватних цілям та завданням 
митно-брокерської діяльності; когнітивний компонент, який пов’язаний із пізнавальною сферою 
майбутнього товарознавця-експерта і являє собою сукупність знань, необхідних для продуктивної 
діяльності на ринку митних послуг; операційно-діяльнісний компонент − сукупність вмінь та навичок 
практичного вирішення завдань у процесі надання митних послуг; особистісний компонент – сукупність 
особистісних якостей, важливих для виконання професійної діяльності.  

У якості критеріїв сформованості готовності майбутніх товарознавців-експертів до професійної 
діяльності на ринку митних послуг ми розглядали:  

– пізнавальну спрямованість під час вивчення дисциплін циклу професійної та практичної підготовки; 
професійну спрямованість; сформованість професійного мотиву; прагматичність мотивів здобуття 
освіти; прагнення до професійного саморозвитку і самоосвіти (мотиваційно-цільовий компонент);  

Професійна підготовка майбутніх товарознавців-експертів до діяльності на ринку митних послуг 
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– знання: митного законодавства; міжнародної практики декларування товарів, методів визначення 
митної вартості, систем класифікації та кодування товарів; правових засад державної митної справи та 
інституту посередницьких послуг у галузі митної справи; порядку і умов переміщення товарів через 
митний кордон України; процедур митного контролю та митного оформлення товарів, що 
переміщуються через митний кордон України; митних режимів та умов їх застосування; механізмів 
тарифного і нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності; умов та порядку справляння 
митних платежів; порядку запобігання митним правопорушенням; комп'ютерних технологій для 
здійснення митно-брокерської діяльності; усвідомленість та міцність знань, умінь, навичок та способів 
діяльності на ринку митних послуг; уміння оперувати професійним понятійним апаратом; побудову 
власного алгоритму дій; творче застосування знань (когнітивний компонент); 

– оволодіння професійно значущими для ринку митних послуг знаннями уміннями і навичками, у т. ч. 
комп’ютерними технологіями, що забезпечують митно-брокерську діяльність; оволодіння технікою аналізу 
умов, в яких має відбуватися управління ризиками під час декларування товарів, включаючи отримання 
інформації, її обробку; оволодіння навичками декларування товарів (операційно-діяльнісний компонент);  

– установку на творчий професійний пошук і досягнення ефективних результатів під час здійснення 
митно-брокерської діяльності; сформованість професійного кругозору; професійну усталеність; 
професійну спостережливість; прагнення до самореалізації у професійній діяльності; прагнення до 
творчих досягнень у професійній діяльності; особистісну значущість творчо-пошукової діяльності у 
предметній сфері митної науки та системі ціннісних орієнтацій (особистісний компонент).  

Модель підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних 
послуг представлена на рис. 2. 

Сукупність виділених критеріїв дозволила охарактеризувати рівні готовності майбутніх товарознавців-
експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг: критичний, прийнятний, бажаний. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку. 
Запропонована модель містить цільовий, змістовий, організаційно-технологічний та результативний 
блоки і реалізує визначені нами педагогічні умови підготовки майбутніх товарознавців-експертів до 
професійної діяльності на ринку митних послуг протягом усього періоду навчання. Подана модель 
впроваджується у ВНЗ Укоопспілки ''Полтавський університет економіки і торгівлі''. Завданнями 
подальшого дослідження є уточнення компонентів моделі в процесі педагогічного експерименту. 
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Мороз С. Э. Моделирование процесса подготовки будущих товароведов-экспертов к 
профессиональной деятельности на рынке таможенных услуг. 

Педагогическое моделирование представляет собой сознательную деятельность по конструированию 
особых педагогических условий, которые в системе учебно-воспитательных мероприятий 

направляются на совершенствование конечного результата – качества профессиональной подготовки 
выпускника ВУЗа. Стремительный рост внешней торговли требует новых подходов к подготовке 
товароведов, которые в качестве таможенных посредников, при соответствующей подготовке, 

смогут обеспечивать беспрепятственное движение товаров через таможенную границу. В связи с 
вышеизложенным приобретает актуальность поиск путей совершенствования подготовки будущих 

товароведов-экспертов к профессиональной деятельности на рынке таможенных услуг. 

Moroz S. E. Modeling of the Training Process of Future Commodity Experts to the Professional Activity in 
the Customs Services. 

Pedagogical modeling is a conscious activity of constructing special educational conditions in the system of 
educational activities aimed at improving the end result – the quality of graduates' vocational training. The 

rapid growth of foreign trade requires new approaches to preparing commodity experts, who as customs 
brokers, under appropriate training, will be able to ensure the free movement of goods across borders. In 

connection with the abovementioned, the urgency acquires training of future commodity experts to professional 
activities in the sphere of customs services. 
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ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНОЇ ПРОГРЕСИВНОЇ ІНТЕЛІГЕНЦІЇ  
У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХIХ СТ. ТА ЇЇ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ОСВІТИ ТА САМООСВІТИ 

У хронологічному і тематичному аспекті простежено розвиток легальної самоосвіти протягом 
останнього сорокаріччя ХIХ ст. Визначено роль видавничої діяльності прогресивної інтелігенції в 

організації самоосвіти досліджуваного періоду. Доведено, що розвитку теорії і практики 
вітчизняної самоосвіти на рубежі двох століть значною мірою сприяла передова інтелігенція. 
Обґрунтовано, що самоосвіта – один із найважливіших компонентів саморозвитку і необхідна 

умова вдосконалення особистості. 

Актуальність проблеми. В умовах динамічного інформаційно-технологічного суспільства 
актуальним стає вислів Н. Ротшильда ''Хто володіє інформацією, той володіє світом'', а отже 
''…залишитись нарівні з навколишнім світом можна лише завдяки самоосвіті'' [1]. 

Самостійне оволодіння знаннями розглядається як найважливіший компонент безперервної освіти, 
що має велике значення в житті людини. Однак історичні аспекти самоосвіти досліджені явно 
недостатньо, публікації із даної проблеми зустрічаються відносно рідко. Водночас, пізнання історичної 
ретроспективи важливо для сучасності і для поступального руху вперед у поширенні знань за допомогою 
книги і читання. 

Розвиток самоосвіти в кінці ХIХ ст. – це область педагогіки, майже зовсім не вивчена. Недостатнє 
висвітлення в літературі цієї проблеми викликає необхідність дослідження її не тільки в хронологічному, 
а й у тематичному аспекті. 

У цьому контексті і була визначена мета нашого дослідження, що спрямована на вивчення історико-
педагогічного процесу організації самоосвіти та значення видавничої діяльності прогресивної 
інтелігенції у розвитку самоосвіти кінця ХIХ ст. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Потреба в масовій самоосвіті серед широких верств 
населення, починаючи з 60-х рр ХIХ ст. диктувалася, з одного боку, об'єктивними законами економічного 
розвитку – бурхливим зростанням капіталістичного виробництва, який вимагав елементарно грамотних 
робітників і кваліфікованих кадрів інженерно-технічного персоналу, з іншого боку, неграмотність народу 
стримувала поширення знань та участь трудящих у політичному житті країни. Таким чином, при певній 
організації самоосвіта могла стати ефективним засобом освіти населення країни. 

Починаючи з 60-х років, в середовищі української інтелігенції виникають напівлегальні домашні 
гуртки самоосвіти. Проте, у той період цей рух не призвів до організації легальної мережі товариств 
самоосвіти, а також масової підпільної політичної самоосвіти. Ініціатива прогресивних сил суспільства 
пішла по іншому шляху: видання спеціальних журналів, бібліографічних покажчиків, створення комісій 
домашнього читання, поширення літератури для самостійного навчання. 

Найбільш ґрунтовну спробу проаналізувати легальну самоосвіту в її історичному розвитку зробила О. 
Кайданова [2], одна з чільних діячок у галузі освіти дорослих. О. Кайданова в 30-х роках виїхала до 
Канади, де працювала над тритомною історією народної освіти. Зміст другого і третього томів нам не 
відомий, пошуки їх у вітчизняних книгосховищах не привели до бажаних результатів. Перший том 
"Нарисів" видано російською мовою у 1938 р., він містить окремий розділ, присвячений самоосвіті. 

Ідею самоосвіти, "як і багато інших ідеї в області освіти ", Кайданова розглядала в плані запозичення 
основних педагогічних ідей, ігноруючи самостійний розвиток вітчизняної педагогічної думки. 
Поштовхом до цього, за її твердженням, послужили статті професора І. Янжула, який описав яскраві 
картини поширення освіти серед населення країни. Теоретичну і практичну діяльність Н. Рубакіна 
Кайданова розглядала поза зв'язком з його світоглядом, зупинившись лише на деяких фактах його 
біографії. Книга Кайданової не отримала широкого розповсюдження і не зіграла істотної ролі в розробці 
теоретичних питань самоосвіти, а також у практичній її організації. 

У громадському русі 60-х років проблеми виховання зайняли одне з чільних місць, так як для зміни 
державного і суспільного ладу і здійснення демократичних ідеалів були потрібні нові люди, виховані на 
нових моральних принципах та іншими методами. На сторінках періодичної преси висувалося багато 
прогресивних ідей виховання і навчання, що сприяло розвитку педагогічної думки, поліпшенню 
навчальної практики. Питання виховання й освіти розглядалися у зв'язку із соціально-політичними 
умовами життя суспільства.  

Передові журнали 60-х років: "Журнал для виховання", перейменований в 1860 р. у "Виховання", 
"Вчитель", "Ясна Поляна", "Педагогічний збірник, ''Історичний вісник'', ''Освіта'', ''Вісник Європи'', 
''Університетські новини'', Російський педагогічний вісник ''Русская школа'', в яких брали активну участь 
видатні педагоги, письменники того часу – К. Ушинський, Л. Толстой, Н. Вишнеградський, І. Паульсон, 
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Н. Вессель, Ф. Розенер, Н. Корф та ін., користувалися надзвичайним попитом у читачів, пробуджували 
інтерес до питань виховання і мали значний вплив на формування педагогічної думки. 

Демократична громадськість другої половини ХIХ не залишалася байдужою до поширення знань 
методами самоосвіти. Її активна діяльність у сфері позашкільної освіти сприяла розширенню суспільно-
політичної інформації. Цю скромну і корисну роботу передової інтелігенції видатний історик В. Лейкіна-
Свірська справедливо оцінює як роботу великого значення для культурного розвитку суспільства [3]. 

Оволодіння грамотою широкими народними масами було необхідною умовою для організації 
самоосвіти. Заслуговує на увагу той факт, що в деяких пропозиціях щодо якнайшвидшої ліквідації 
неписьменності значна роль відводилася самоосвіті. Публіцист М. Пєсковський висловив вірну думку 
про значення самонавчання в оволодінні грамотою. "Головне завдання школи, – писав Пєсковський, – 
полягає не тільки в тому, щоб навчити грамоті, але ще і в тому, щоб це навчання було якомога більше 
зведено до самонавчання, під систематичним керівництвом і контролем учителя. Сучасний розвиток 
техніки початкового навчання цілком уже сприяє самонавчанню" [4]. Пєсковський вважав, що разом з 
навчанням грамоті учні опановують методи самоосвіти, "найкориснішої, найшляхетнійшої із наук – 
вчити самого себе", або іншими словами – "знаходити способи і засоби безперервного 
самовдосконалення" [4]. 

Для розвитку самоосвіти була потрібна відповідна друкована продукція, придатна для придбання 
знань шляхом самостійного систематичного читання. Таким джерелом поширення знань могла служити 
науково-популярна література, якій під силу висвітлювати наукові питання у формі, доступній читачеві. 
Відповісти на питання, якою мірою задовольняла самоосвітні потреби наявна в той період література, 
намагався Н. Рубакін, виклавши свої спостереження в статті "Книжковий потік" (стаття третя) [5] Однак 
велика кількість виявлених фактів у статті Н. Рубакіна не в повному обсязі розв'язує проблему. 
Кількісний та якісний аналіз випуску та розповсюдження творів друку серед різних категорій населення 
не дає цілісного уявлення про їх роль у самоосвіті. Багато книг не мали ніякого значення для 
самостійного засвоєння знань і систематичної роботи над собою. Розглядаючи книги різних напрямків, 
варто виділити, насамперед ті, які могли служити цілям самоосвіти, проте зробити це досить важко.  

Істотним стимулом поширення освіти і розвитку всіх форм самоосвіти було зростання видань книг. 
Весь сорокарічний період характеризується безперервним розвитком книжкової справи, але це аж ніяк не 
означає, що бажаючі займатися самоосвітою мали необхідну літературу. 

Книг, адресованих тим, хто прагнув самостійно займатися, випускалося досить мало і в перші 
пореформені роки, і в подальшому протягом ХIХ ст. "Книжковий вісник" зазначав: "... яка невелика у нас 
потреба в читанні і як мало виходить хороших книг…" [6]. 

Окремі вдалі видання та посібники для самоосвіти, створені прогресивними видавництвами, не в змозі 
були змінити загальної картини книжкового зубожіння і застою. Ділова, прикладна книга, розрахована на 
чиновників державних відомств і службовців приватних установ, була непридатна для самоосвіти. Мало що 
давали для самоосвітньої роботи і книги з медицини, інженерної справи, агрономії, необхідні фахівцям, що 
працюють в певній галузі промисловості, сільського господарства, охорони здоров'я.  

До книг із самоосвіти не можна також віднести наукові книги, про які Рубакін писав як про книги, що 
пролітають "над головами читачів" і "не мають якогось значення для читаючого натовпу" [7]. Така 
література розрахована на фахівців і недоступна широкому читачеві.  

Старі популярні книжки розійшлися, нових ще немає [7]. Рубакін говорив про майже повну 
відсутність у 80-90-х роках науково-популярної літератури, що позначилося на самоосвітньому читанні 
грамотного населення країни. Становище з науковою книгою не змінилося до кінця 90-х років. Рубакін 
звернув увагу на незначний їх випуск навіть в останньому п'ятиріччі ХIХ ст. [8]. Напередодні ХХ 
століття першість з кількістю примірників продовжувала залишатися за духовно-богословською 
літературою, потім ішла дешева народна книга, третє місце займали довідкові видання, три чверті з яких 
складали календарі [8]. 

Піднесенню рівня освіти в країні сприяв зростаючий попит на книгу як джерело знань. Проте, тільки 
мізерно малу кількість видань можна було вважати показником культурного розвитку країни. Варто 
погодитися з Лейкін-Свірською, яка віднесла лише 1/4 всього книжкового тиражу до серйозних книг і 
нової художньої літератури, що справедливо заслуговує уваги читачів. Інші видання кінця ХIХ століття 
вона вважає марним літературним сурогатом [2: 214]. Найменшого поширення набула книга реального і 
науково-популярного змісту. Погано було не тільки з науковою книгою, але і з її споживачем. Читач 
більшою частиною звертався до белетристики, журнальної періодики і найменше цікавився літературою 
наукового змісту. Зводячи свої спостереження воєдино, Рубакін зазначав, що споживачем наукової книги 
є лише той читач, який вчить або навчається, і "... ще нечисленні представники інтелігенції, які, 
розпрощавшись із навчальним закладом, прилаштувавшись до життя, не розривають зв'язків із наукою і 
беруть наукові книги, відчуваючи потребу в них" [7: 108]. Спостереження сучасників за читачами 
бібліотек підтверджують правильність суджень Н. Рубакіна. 
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У другій половині ХІХ ст. варто відмітити і нові явища в справі вітчизняної самоосвіти: поява 
невеликої кількості бібліотек освітнього характеру, окремих науково-популярних видань, що 
випускаються масовим тиражем, програм систематичного читання. Така література створювалася майже 
заново і мала значний вплив на подальший розвиток самоосвіти. Безсумнівно, у створенні літератури для 
самоосвіти передовій інтелігенції довелося перебороти значні труднощі, про які так переконливо писав 
свого часу Н. Рубакін: "Наукову ж народну літературу довелося створювати заново, довелося вивчати 
читача, щоб знати, як і в якій формі повідомляти йому наукові знання, викладені звичайно зовсім 
незрозумілим для нього жаргоном; довелося вникати в життєву обстановку читача, щоб дізнатися, з 
якого боку до нього підійти, як порушити в ньому живий, не тільки теоретичний, а й практичний інтерес, 
передати йому не тільки знання, але й віру освіченої людини в силу і міць знань "[8: 155]. 

Діяльність у сфері позашкільної освіти інтелігенція розглядала як свою благородну місію. Деяка 
частина радянської інтелігенції повністю пішла в освітню роботу і бачила в ній основний засіб, здатний 
здійснити соціальні перетворення. Для ефективного поширення знань методами самоосвіти вимагалося 
науково осмислити традицію і досвід самостійної освіти різних соціальних груп населення країни. 
Теоретичні побудови в області самоосвіти, що з'явилися на рубежі 80-90-х рр. ХIХ cт., були далеко 
неоднорідні і відбивали ідеологію певних кіл інтелігенції, яка просвітню діяльність в області самоосвіти 
розвивала в двох напрямках: створення керівництв, посібників і науково-популярної літератури для 
народу, тобто найбідніших верств суспільства, які одержали лише початкову освіту в навчальних 
закладах нижчого типу; і допомога в самостійному оволодінні знаннями освіченим людям, які закінчили 
середню або вищу школу. 

Починаючи з 90-х рр. ХIХ ст., з’являються наукові праці, в яких автори розглядають теоретичні 
основи самоосвіти. Діяльність професора Н. Кареєва (1850-1931) з питань самоосвіти привернула увагу 
громадськості та набула швидкого поширення в середовищі інтелігентного читача. У 90-х рр. Карєєв 
найбільш інтенсивно писав про самоосвіту і з суб'єктивно-ідеалістичних позицій завзято боровся проти 
марксизму, ототожнюючи його з "економічним матеріалізмом". Прагнучи теорію самоосвіти будувати 
поза якою б то не було філософією, він сам висував певну філософську концепцію, яку можна вважати 
позитивістською. Далеко невипадково суперечка велася навколо самоосвіти, одного з важливих засобів 
ідеологічного впливу на формування світогляду поколінь. Карєєв рішуче заперечував вплив на ідеологію 
економічних відносин і класових інтересів [9]. Поява робіт Кареєва з самоосвіти співпала з підвищенням 
потреби молоді в самостійному засвоєнні знань, особливо тієї її частини, для якої самоосвіта залишалася 
єдиним засобом заповнення прогалин в освіті, отриманій у різних навчальних закладах. 

Найбільшого поширення набули "Листи до учнівської молоді про самоосвіту" Н. Кареєва. У такому 
плані з незначними відхиленнями написані ним й інші роботи, які цілком присвячені самоосвіті або 
зачіпають широке коло питань, пов'язаних із самостійним оволодінням знаннями і формуванням 
світогляду [9]. 

У 90-х рр. ХIХ ст. в Україні з'являється інтелігентний читач із народу: робітники, народні вчителі, 
агрономи, ремісники, прикажчики, дрібні чиновники, фельдшери і т. п. Усі перераховані групи 
суспільства, різнорідні за своєю класової приналежністю та соціальним походженням, об'єднувало 
прагнення до освіти, досягти якої можна було для них виключно шляхом самоосвіти.  

Мізерна кількість вищих навчальних закладів, в яких могли б навчатися особи жіночої статі, 
зумовлювала посилений попит на самоосвіту серед жінок. Велика кількість представників вітчизняної 
інтелігенції, незадоволених офіційною школою на всіх ступенях, також прагнула поповнити свої знання 
шляхом самоосвіти. 

Паралельно з установами позашкільної освіти (народні бібліотеки і читальні, народні будинки і т. п.), 
де поєднувалися методи освіти й самоосвіти, в Україні існували організації, створені громадською 
ініціативою, які взяли на себе керівництво самоосвітою. Відкривалися засідання Комісій з організації 
домашнього читання, особливі відділи для сприяння самоосвіті тощо. 

Передова інтелігенція прагнула надати допомогу тим, хто займається самоосвітою, створенням 
рекомендаційних покажчиків. Така робота проводилася всупереч настановам уряду, який негативно ставився 
до широкого поширення знань. Поява в 1892 р. бібліографічного покажчика "Книга про книги" [10] під 
редакцією І. Янжула стала результатом посиленої уваги до питань самоосвіти з боку вітчизняної інтелігенції 
буржуазно-демократичного спрямування. Це був перший у країні покажчик, що містив велику кількість 
кваліфікованих анотацій вітчизняної та передової літератури, порадник працюючим над самоосвітою.  

Висновки. Простеживши розвиток самоосвіти протягом останнього сорокаріччя ХIХ ст., можна 
зробити висновок, що розвитку теорії і практики вітчизняної самоосвіти на рубежі двох століть значною 
мірою сприяла передова інтелігенція. Розібратися в сучасних проблемах самоосвіти та виданнях 
літератури для читача, який прагне самостійно оволодівати знаннями, можна лише на основі глибокого 
пізнання історичного минулого народної освіти і просвіти населення країни. Тільки в пізнанні цілісного 
історичного розвитку – об'єктивна картина минулого, сьогодення і майбутнього.  
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Шарненкова Т. А. Издательская деятельность отечественной прогрессивной интеллигенции во 
второй половине ХIХ в. и ее роль в развитии образования и самообразования. 

В хронологическом и тематическом аспекте прослежено развитие легального самообразования в 
течение последнего сорокалетия. ХIХ в. Определена роль издательской деятельности прогрессивной 

интеллигенции в организации самообразования исследуемого периода. Доказано, что развитию теории и 
практики отечественного самообразования на рубеже двух веков в значительной степени 

способствовала передовая интеллигенция. Обосновано, что самообразование – один из важнейших 
компонентов саморазвития и необходимое условие совершенствования личности. 

Sharnenkova T. A. National Progressive Intellectuals' Publishing Activity in the Second Half of the XIX 
Century and its Role in the Development of Education and Self-Education. 

In the chronological and thematic aspects the development of the legitimate self-education over the past forty 
years is traced. The role of the progressive intellectuals' publishing activity in the organization of the self-study 
in the researched period is determined. It is shown that the progressive intellectuals have promoted to the great 

extent to the development of the theory and practice of the national self education. It is justified that the self-
education is one of the most important components of the self-development and the necessary condition of the 

personality's self-development. 
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НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ПРОСОДІЇ АНГЛОМОВНОГО  
ПОЛІТИЧНОГО ДИСКУРСУ  

У статті розглядаються деякі національно-культурні ознаки англомовного політичного дискурсу та 
його просодичної організації. Звертається увага на взаємозв’язок національної картини світу, культури, 
менталітету і мови. Припускається, що просодична система мови володіє національною специфікою та 

культурною зумовленістю. Наводяться окремі риси національного стилю британських політиків, а 
також стверджується, що просодичний рівень мови виступає носієм культурної інформації про народ. 

Разом з всеохоплюючим характером глобалізаційних процесів й розширення міжнародної взаємодії у 
галузях і сферах соціального, політичного, економічного й інтелектуального життя значення набуває 
вивчення різноманітних аспектів міжкультурного спілкування, взаєморозуміння і взаємоповаги між народами.  

Важливими параметрами комунікативних процесів виступають способи маніфестації цінностей, що 
найяскравіше виявляється у політичному дискурсі, основна мета якого – переконання аудиторії у певних 
пріоритетах і у контексті якого, оперуючи національно-культурними цінностями, політичні діячі 
доводять життєздатність і перспективність свого політичного курсу [1]. У зв’язку з цим проблеми 
дослідження національних особливостей, ментальності народів, міжмовних контактів потребують 
нагальності свого вирішення. 

Вирішальним чинником концептуалізації світу є соціально-психологічні установки, цінності, 
стереотипи, які формують способи світобачення й уявлення людей, що належать до тієї чи іншої 
спільноти. У результаті цього вивчення характеру розвитку людства і міжкультурної взаємодії 
неможливо без урахування особливостей національних менталітетів, політичної культури і норм 
поведінки у тій чи іншій країні. За таких обставин підходимо до аналізу просодичної організації 
політичного дискурсу. 

Нині лінгвісти все більше усвідомлюють необхідність переорієнтації досліджень на вивчення 
національно-культурної специфіки реального функціонування мови і пов’язаних  з нею культурних 
цінностей, мовної і лінгвокультурної компетенції. 

У науці вже доволі давно всебічно обговорюється проблема взаємовпливу культури, мови і 
свідомості, розглядається взаємодія мови й мовлення у контексті діалогу культур, вивчається вплив 
лінгвістичних чинників на національні риси характеру народу і навпаки. Однак просодична система мови 
з точки зору володіння національною специфікою і культурною зумовленістю знаходиться практично 
поза зоною уваги дослідників [2: 112]. 

Говорячи про соціальну природу і соціальну значущість інституційного політичного дискурсу, 
Л. В. Постнікова звертає увагу на необхідність пам’ятати, що етнічні цінності соціуму і цінності певної 
суспільної групи, яка утворює політичний інститут, передусім, відображаються у дискурсі завдяки мові, 
якою вони володіють. У професійній мові реалізується ціла система понять концептів і лінгвокультурних 
характеристик, які дозволяють здійснювати когнітивні та комунікативні завдання, потрібні для створення 
й інтерпретації інституційно заданої картини світу. Лінгвокультурна специфіка політичного дискурсу 
також виражається у його здатності формувати особливу політичну картину світу, яка нав’язується 
людям і визнається ними. Дискурсивна гра, що розгортається на дискурсивному полі, – це можливість 
для політика створювати суспільну думку, через виступ нав’язувати свою власну картину світу [3: 128]. 

Тут доречно нагадати, що поняття "картина світу" запровадив до наукового вжитку Г. Герц у межах 
фізики на межі ХІХ–ХХ ст. Він тлумачив його як сукупність внутрішніх образів зовнішніх об’єктів, які 
відображають їхні істотні властивості (див.: [4: 12]). Сучасні дослідники  визначають картину світу як 
глобальний образ світу, на якому ґрунтується світогляд людини, тобто який виражає істотні властивості 
світу в розумінні людини внаслідок її духовної та пізнавальної діяльності [4: 21]. О. О. Селіванова 
розглядає мовну картину світу як представлення предметів, явищ, фактів, ситуацій дійсності, ціннісних 
орієнтирів, життєвих стратегій і сценаріїв поведінки в мовних знаках, категоріях, явищах мовлення, що є 
семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в етносвідомості [5: 441]. Водночас 
відомо, що картина світу поєднує всі відомі людині образи і поняття в єдиний системний образ, у якому 
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міститься все, з чим вона зіштовхувалася у житті і на основі чого сприйматиме всю нову життєву 
інформацію. Це динамічне утворення, що змінюється у міру одержання людиною нової інформації 
(нагромадження життєвого досвіду). Але та картина світу людини, що динамічно змінюється (і часто не 
встигає за зміною середовища), обмежує її пізнавальні можливості, змушуючи сприймати нову 
реальність, пропускаючи її через стереотипи сприйняття [6: 57]. 

Для розуміння явищ і процесів у політичному дискурсі вважаємо за доцільне відзначити, що вищим 
орієнтиром поведінки носія культури і політика, зокрема, є цінність. У цьому зв’язку, ціннісна картина 
світу – це частина мовної картини, що моделюється у вигляді взаємопов’язаних оцінних суджень, які 
співвідносяться з юридичними, релігійними, моральними тощо кодексами певної лінгвокультури [7: 232].   

Зазначимо, що у сучасній лінгвістиці базою даних для вивчення культурно зумовленої 
комунікативної поведінки індивіда як члена певного соціуму все частіше стає аналіз дискурсу – процесу 
природної людської комунікації. При цьому індивід розглядається як активний носій суспільної та 
індивідуальної свідомості. Його дискурсивна поведінка, зумовлена приналежністю до певної мовної і 
соціокультурної спільноти, розглядається як реалізація у процесі інтеракції, поряд з індивідуальними, 
культурно детермінованими соціально релевантними значеннями мовного і немовного характеру. Аналіз 
дискурсивної діяльності в умовах міжкультурної комунікації дає науковцям можливість не тільки 
виявити ці культурно специфічні аспекти свідомості і поведінки носіїв різних мов, але й отримати дані 
про закономірності мовленнєвої поведінки в цілому [8: 165].  

Зауважимо, що культура подається у науці як складний феномен життя певної групи, етносу чи цивілізації, 
що являє собою збережені в їхній колективній пам’яті символьні способи матеріального й духовного 
усвідомлення світу, моделі його пізнання й інтерпретації, а також способи колективного існування 
представників різних народів, одного етносу або певної його групи [5: 315]; як багатокомпонентна єдність, 
однією з найважливіших особливостей якої є мова, яка виступає основною етнодиференціюючою ознакою 
етносу [2: 114]. Вчені також виокремлюють етнічну культуру, відтворену в узгодженій системі ідей, схем 
мислення та поведінки, етичних й естетичних цінностей, норм, звичаїв, обрядів, міфів, вірувань, забобонів, 
організації побуту, різноманітних знакових продуктах і, насамперед, – у мові [5: 315]. 

У новому парадигмальному просторі гуманітарного знання культура розглядається як сукупність 
знань, котрими володіють представники певного соціуму, і котрі зумовлюють їхню поведінку, діяльність 
й інтерпретацію досвіду [9: 18]. В. І. Карасік постулює тезу, що поведінка людини зумовлена цінностями 
культури, ситуативними обставинами й особистим досвідом індивідуума, тому комунікативні вчинки і 
знання про світ можна пояснити з урахуванням тріади – культура, ситуація, індивідуальна свідомість 
[10: 6]. Соціокультурна специфіка комунікативної поведінки передбачає визнання універсальних 
характеристик людини, культури і спілкування. Таким чином, культура виступає невід’ємним елементом 
у всій життєдіяльності людини разом з національною мовою і всіма її системами, в тому числі 
просодичною, яка також є компонентом культури [2: 114]. 

У цьому контексті треба відзначити, що кожна національна мова не тільки відображає, але й формує 
національний характер [11]. Крім цього, важливою характеристикою спілкування виступає національний 
комунікативний стиль, який становить собою "стійку сукупність комунікативних уявлень, правил і норм, 
опосередкованих культурою як макроконтекстом комунікації, що виявляються у підборі мовних засобів, 
організації смислу і національно маркованій комунікативній поведінці носіїв мови" (див. [10: 287–288]). 

У розрізі запропонованої теми цікавим буде закцентувати увагу на взаємозумовленості мови і 
менталітету. Л. Г. Фоміченко пропонує визначення менталітету як "образу мислення, який визначає 
сприйняття світу відповідно з етносоціогенезом людини і фіксується завдяки мові, що відображає 
духовні якості народу, що розмовляє цією мовою" [2: 115]. На думку М. Ф. Алефіренка, менталітет – це 
своєрідний спосіб сприйняття і розуміння світу, який зумовлюється сукупністю когнітивних стереотипів 
свідомості (загальнонаціональної, групової, етнічної і т. д.) [12: 197]. Важливим вважаємо те, що 
менталітет, національний характер можуть бути виражені завдяки просодії мовлення. 

Значущість просодії правомірно віднести до національно-специфічного аспекту, оскільки просодичні 
варіації виступають одними з найяскравіших і безпосередніх виявів національно-звукового колориту 
мови. Здатність просодії певним чином експлікувати деякі риси менталітету, що є духовною цінністю, 
варто відносити до культурно зумовлених явищ. Менталітет нації накладає свою специфіку на 
просодичне оформлення мовленнєвих повідомлень і виявляється в особливостях комунікативної 
поведінки [13]. Отже, певні ментальні характеристики можуть корелювати з просодичною організацією 
мовлення [2: 115].  

Про типових британців відомо, що вони стримані, щирі, відзначаються здоровим глуздом, тонкою 
недомовленістю у мовленні, вміють жартувати з незворушним виглядом. Англійцям властиві цінності, 
пов’язані з пуританським світосприйняттям: ощадливість, працелюбність, скромність, стриманість, 
здоровий глузд, дотримання "золотої середини", майже вроджене почуття порядку, консерватизм, повага 
до традицій. Тому, до особливо значущих для англійської картини світу концептів належать: "домашнє 
середовище", "свобода", "приватність", "здоровий глузд", "джентльмен", "традиція", "гумор" тощо [7: 
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145–148]. Індивідуалізм поряд з усвідомленням своїх прав і законопослушність займають важливе місце 
в пуританській етиці. В основі англійського індивідуалізму лежить "острівна" психологія. Англійці 
стримані не тільки в емоціях, але і в словах – людина, яка багато говорить, викликає у них недовіру. 
Британці вважають своїм обов’язком нести цивілізацію іншим народам. Загалом, цивілізованість та 
культурність – важливі елементи англійської національної концептосфери. 

У політичному дискурсі яскраво виявляється національний стиль політичного спілкування, особливості 
політичного мислення, сприйняття і поведінки, тобто мовленнєвий етикет нації. Британських політиків 
характеризує уміння бути невизначеними, зберігаючи повагу до співрозмовника; вони стримані та 
консервативні. Важливо підкреслити, що британська риторична практика маркована яскравими 
національно-специфічними рисами: прагненням не втручатися в "особистий простір" слухача, відсутністю 
догматизму, іронією та самоіронією і т. д. Національно-специфічні особливості виражаються і в сфері 
взаємодії учасників дискурсу й мовленнєвої позиції автора. Британській прилюдній промові властиві 
демократичність й адресато-центричність [14: 44, 346], а також інтеграція лінгвориторичних засобів з 
етосними характеристиками народу та проголошених на їхній основі пріоритетних політичних домінант. 

Національно-культурна специфіка виявляється тією чи іншою мірою на всіх рівнях мови. Щодо 
просодичного оформлення мовлення, то відзначається, що автономність особистості, утвердження у 
мовленні, вираження свого "Я" виражаються за допомогою низького пониження тону у ядерному складі. 
Також характерним у мовленні англійців є використання широкого тонального діапазону [2: 116], коротких 
емфатичних і хезитаційних пауз [15]. Тенденція до вживання пауз хезитації виступає, очевидно, однією зі 
сторін британського менталітету: схильності до роздумів перед здійсненням вибору. Властивим також 
убачається помітне підвищення гучності та сповільнення темпу для виділення важливих фрагментів, що 
пояснюється прагненням справити компетентне та впевнене враження. Просодичний малюнок з 
переважанням спадної шкали у поєднанні з високим / середнім спадним тоном є відображенням таких рис 
британського національного характеру, як стриманість, зважливість, обдуманість [15]. 

Таким чином, загальний огляд національно-культурних ознак свідчить про необхідність їх 
урахування у процесі дослідження просодичної організації політичного дискурсу, який виступає 
відображенням основних політичних переконань, культурних і політичних настанов різних соціумів. 
Його лінгвокультурна специфіка зумовлена культурними традиціями, відображеними у мові, що 
виявляється в особливостях комунікативного стилю, риторичних традиціях, етикеті.  

Підсумовуючи, є підстави стверджувати, що просодичний рівень мови вважається носієм культурної 
інформації про народ. Перспективність дослідження полягає у подальшому аналізі співвідношення 
менталітету і просодичного сегмента мови, а також вивчення національно-культурних рис, властивих 
сучасній британській політичній культурі в цілому. 
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Алексиевец О. Н. Национально-культурный аспект просодии англоязычного политического дискурса. 

В статье рассматриваются некоторые национально-культурные признаки англоязычного 
политического дискурса и его просодической организации. Внимание уделяется взаимосвязи 

национальной картины мира, культуры, менталитета и языка. Предполагается, что просодическая 
система языка обладает национальной спецификой и культурной обусловленностью. Приводятся 

отдельные черты национального стиля британских политиков, а также утверждается, что 
просодический уровень языка выступает носителем культурной информации о народе.  

Alexiyevets O. M. National-and-Cultural Aspect of Prosody of English Political Discourse. 

The paper elucidates some national-and-cultural peculiarities of English political discourse as well as its 
prosodic organisation. Attention is paid to the interrelations of the national world-image, culture, mentality and 

language. It is assumed that prosodic system of the language possesses the national specificity and cultural 
conditionality. The author lists some peculiarities of the British politicians’ national style as well as affirms that 

prosodic level of language bears the cultural information about the nation. 
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ФОРМАЛЬНИЙ АНАЛІЗ КОНТЕКСТУ У ДІАХРОННИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ІНФОРМАЦІЙНОЇ 
СТРУКТУРИ РЕЧЕННЯ 

У статті розглядаються сучасні підходи до дослідження інформаційної структури (ІС) речення в 
історичних студіях. Ґрунтуючись на надбаннях генеративної граматики, корпусної та комп’ютерної 

лінгвістики останніх років, автор пропонує власну методику вивчення інформаційно-структурних 
компонентів, яка полягає у комплексному застосуванні генеративних моделей ІС та формальних 

методів аналізу контексту, перспективним є побудова дериваційної моделі речення, дерева 
залежностей та концептуального графа речення.  

Інформаційна структура (ІС) речення відображає його членування на відомий зміст (топік) та нове, 
невідоме (фокус). Вважається, що фокус – це гіпотетично створений компонент, який має семантико-
прагматичний корелят (нова інформація), синтаксичний корелят (фокус-ознака) та фонологічний корелят 
(головний наголос речення). Аналогічні відповідники притаманні і топіку.  

Складність аналізу інформаційної структури речення пов’язана із її контекстною залежністю, яка, у 
свою чергу, іноді знаходиться у позамовній площині. Актуальним завданням є визначення в реченні 
"меж" топіку та фокусу, що завжди вважалося наріжним каменем теорії ІС. Нового поштовху у 
вирішенні цих питань надали останні досягнення генеративної теорії (Програма мінімалізму 
Н. Хомського) [1] із залученням здобутків корпусної та комп’ютерної лінгвістики [2; 3]. Не залишився 
поза увагою й діахронний аспект означеної проблеми [4]. Проте вивчення ІС речення в історичній 
перспективі пов’язане із певними складнощами: обмеженою кількістю писемних пам’яток, їх 
різножанровою специфікою, відсутністю носіїв давніх мов. Останнє унеможливлює вивчення в реченні 
просодичних явищ, які в сучасних мовах широко використовуються при визначенні фокусу та топіка. 

Мета нашого дослідження – довести доцільність застосування при вивченні давніх пам’яток 
формальних методів контекстуального аналізу, які у сукупності із новітніми генеративними 
синтаксичними моделями ІС речення забезпечують достовірне визначення ІС компонентів.  

Згідно з найбільш відомою генеративною моделлю Л. Ріцці [5], компоненти ІС речення пов’язані між 
собою формулою:  

(1) [ForcePForce[торР*Toр[FocPFoc[TopP*Top[FinPFin[IP…]]]]], де ForceP – силова фраза, встановлює 
відношення речення до контексту; TopР (топік) презентує стару інформацію в контексті  (* позначає, що 
проекції Тор можуть повторюватися); Foc (фокус) експлікує нову інформацію; FinP (фінітна група) 
містить такі елементи як час, спосіб, стан тощо; ІР – проекції, що слідують нижче у деривації.  

Здобутком цієї концепції є формальний аналіз речення, проте контекст в ній враховано мінімально, 
що не дозволяє вивчити ІС у повному обсязі.  

Спробу вдосконалити модель Л. Ріцці здійснила П. Бенінка [6]. Так, ІС речення представлена 
наступним чином: 

(2) [DiscP[ForceP[TopP[FocP[FinP[IP…]]]]]], де DiscP – дискурсивна фраза, що забезпечує місце для 
"основогенеруючого" тематичного елемента (винесений топік).  

На наш погляд, цій концепції притаманні ті самі недоліки, що і моделі Л. Ріцці, тобто слабкий зв’язок 
із контекстом. Окрім того, у структурі П. Бенінки наявний лише один топік, а також відсутня визначена 
позиція ТорР по відношенню до FocP. 

Останнім часом науковці дедалі частіше вказують на взаємозв’язок між ІС речення та дискурсом, 
тобто на необхідність залучення додаткової інформації із дискурсу. У термінах М. Кріфки [7] цей процес 
отримав назву "управління спільним змістом", який виходить за межі досліджуваного речення. 
Специфіка діахронних розвідок спонукає нас при вивченні інформаційно-структурних явищ звернутися 
до контексту давніх пам’яток. Цей підхід вимагає зробити низку припущень. Зокрема зазначимо, що 
дослідники давніх текстів завжди знаходяться на позиції слухача. Припускаємо також, що тексті 
пам’ятки існує загальновідома інформація, яка згідно теорії ІС, є старою та корелює із топіком речення. 
Наприклад, в The York-Toronto-Helsinki Parsed Corpus of Old English Prose (YCOE) ця інформація 
неодноразово згадується в текстах, що за хронологією є старшими за писемну пам’ятку, до якої належить 
аналізоване речення. Окрім того, необхідно визначитись, яка частина тексту пам’ятки слугуватиме 
матеріалом для контекстного аналізу при визначенні топіка і фокусу речення. Відомо, що контекстом є 
та частина писемного твору, яка дає змогу точно встановити значення окремого слова чи виразу, що 
входить до її складу. Зробимо припущення, що такими частинами у нашому випадку є окремі епізоди 
давнього тексту. Формальний пошук таких фрагментів можна здійснити, спираючись на праці У. Ленкер 
[8: 227-231]. Так, дослідниця стверджує, що давньоанглійські лексеми witodlice, soþlice є маркерами меж 
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епізоду, оскільки вони доволі часто зустрічаються на початку параграфа, та у манускриптах позначені 
спеціально прикрашеними початковими літерами.  

Суть запропонованої методики полягає у наступному. Вивчення інформаційних характеристик 
речення будемо здійснювати із використанням давньоанглійських текстів із корпусу YCOE. 
Виокремленні у випадковій послідовності речення аналізуємо спочатку згідно однієї із генеративних 
синтаксичних моделей, напр. з моделлю Л.Ріцці (див. формулу 1): 

(3) Se geworhte micelne dom on ðæm gefeohte (Oros). – He gained great glory in that battle.  
Представимо ІС речення (3) у вигляді дериваційної моделі:  

 
Рис.1 Дериваційна модель інформаційної структури речення. 

Отже, генеративна модель ІС речення дозволила визначити його фокус і топік. Вважатимемо ці 
результати попередніми, та для їх остаточного підтвердження проаналізуємо контекст речення. У 
комп’ютерній та корпусній лінгвістиці для завдань пошуку інформації широко застосовують дерева 
залежностей [2; 3]. Речення представлене графом, вершини якого відповідають словам, а дуги – 
синтаксичному зв’язку, що їх поєднує. Оскільки на Рис. 1 також зображений граф, наше речення досить 
легко трансформується у дерево залежностей: 

(5) Se       geworhte                dom  

 
Рис. 2 Дерево залежностей речення. 

Звернемо увагу, що вершини дерева залежностей не є рівноправними. Одні з них експлікують 
повнозначні слова (geworhte, dom), інші – "стоп-слова": прийменники, союзи тощо (on, ðæm). Ці вершини 
будуть виключені із подальшого аналізу контексту, оскільки їх змістове навантаження мінімальне. 
Існують спеціальні комп’ютерні програми (технологія XML для аналізу текстової інформації), які 
автоматично будують граф залежностей та виконують пошукові операції [3]. 

Таким чином, виокремлюючи фрагменти графа, що відповідають топіку та фокусу речення, досить 
легко здійснити формальний пошук старої / нової інформації як у межах епізоду писемної пам’ятки, так і 
в усьому корпусі текстів (перевірка, чи не є аналізована інформація загальновідомою). 

Відмітимо, що наведений вище метод аналізу контексту із використанням графа залежностей є доволі 
спрощеною процедурою. У реальних текстах у межах епізоду лексемі "ladteow" у попередніх реченнях 
може відповідати "ealdor", "hēafordman", "here-toga" тощо. Отже, виникає потреба при аналізі контексту 
для визначення ІС характеристик речення використовувати інший граф – концептуальний. 
Концептуальний граф як семантична модель речення дозволяє знайти у тексті словосполучення у вигляді 
пар концептів, пов’язаних певними відносинами, наприклад:. 

(6) þaet Darius hie mid gefeohte secan wolde, hie 25 acuron endlefan pusend monna, 7 him ongean foran, 7 
pone cyning set paere dune metton pe mon haett Morotthonie 2. Heora ladteow waes haten Htesseus; se waes 
mid his daedum snelra ponne he maegenes haefde ; se geworhte micelne dom on ðaem gefeohte. þa wearp tu 
hund þusenda 30 Persea ofslaegen, 7 pa oþre gefliemed. þa he eft haefde fird gegaderod on Perseum, 7 paet 
wrecan þohte, þa gefor he (Oros.) 
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Так, лексемі  ladteow (general, leader) далі по оповіді відповідає власна назва Htesseus, вказівний 
займенник se, та особовий займенник he. Це можна визначити лише з самого контексту. Тому вказівний 
займенник в аналізованому реченні відноситься до лексеми ladteow "полководець". Також з самого 
контексту відомо, що  ladteow стосується полководця короля Дарія. Проте, ця сама лексема далі по 
тексту може позначати іншого полководця, оскільки у самому творі описуються безліч воєнних подій.  

Концептуальний граф будується автоматично (технологія аналізу текстових даних Text Mining), 
записи (наприклад, частина речення, що експлікує фокус) йдуть у довільному порядку, стоп-слова не 
аналізуються [2].  

На відміну від графа залежностей, концептуальний граф містить два типи вершин: концепти та 
концептуальні відносини. Напр.:  

 
Рис. 3 Концептуальний граф речення. 

Представлення концептуального графа у притаманній комп’ютерній лінгвістиці текстовій формі має 
такий вигляд: 

 
(8)  (PAST) -> [[ SE] <- (AGENT) <- [GEWYRCAN] -> (OBJECT) -> [MICELNE DOM]] 

ǀ 
(LOCATIVE) 

[ON ÐÆM GEFEOHTE] 
Використовуючи методи пошуку старої / нової інформації із використанням концептуальних графів, 

дослідник давніх текстів має можливість впритул наблизитись до найбільш точного визначення 
інформаційно-структурних компонентів та їх "меж" у реченні. Зазначимо, що новітні розробки у царині 
комп’ютерної та корпусної лінгвістики пов’язані із створенням семантичних мереж – сукупності заданої 
множини концептуальних графів із описом їх взаємозв’язків та зануренням у контекст певної сфери 
пошуку. Такою сферою можуть бути й давні писемні пам’ятки. 

Діахронні розвідки ІС речення є вкрай важливими. К. Ламбрехт зазначає [9: 28-29], що саме вони 
здатні пролити світло на те, яким чином розвиваються морфологія, просодія, семантика і прагматика, та 
як вони взаємодіють. Оскільки можливості дослідників давніх пам’яток вкрай обмежені, слід 
застосовувати весь комплекс методів та підходів (синтаксичних, семантико-прагматичних, структурних) 
для досягнення результату. На наш погляд, запропонована методика вивчення ІС речення в історичній 
площині, яка полягає у комплексному використанні генеративних синтаксичних моделей та методів 
формального аналізу контексту, спроможна забезпечити такий результат.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Chomsky N. Deep Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation / Noam Chomsky // Semantics : an 

Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics, and Psychology. – Cambridge: CUP, 1995. – P. 183–216. 
2. Conceptual Structures for Knowledge Creation and Communication // Eds. Moor A., Lex W., Ganter B. – Berlin ; 

Heidelberg: Sprinter, 2004. – 405 p.  
3. Kübler S., McDonald R., Nivre J. Dependency Parsing / Eds. S. Kübler, R. McDonald, J. Nivre . – San Francisco : 

Morgan & Claypool, 2009. – 115 p.  
4. Kemenade A. van. Discourse Relations and Word Order Change / Ans van Kemenade // Information Structure and 

Word Order Change : New Approaches to Word Order Variation in Germanic. – Berlin; N.-Y. : Mouton der 
Gruyter, 2009. – P. 91–121. 

5. Rizzi L. The Fine Structure of the Left Periphery / Luigi Rizzi // Elements of Grammar. – Dordrecht : Kluwer, 1997. 
– P. 281–337.  

6. Benincá P. The Position of Topic and Focus in the Left Periphery / Paola Benincá // Current Studies in Italian 
Syntax. Essays Offered to Lorenzo Renzi. – Amsterdam : Elsevier-North Holland, 2001. – P. 39–64. 

7. Krifka M. Basic Notions of Information Structure / Manfred Krifka // Interdisciplinary Studies of Information 
Structure 6. / Eds. Fery C. ; Krifka M. – Potsdam : University of Potsdam, 2007. – P. 13–55. 

8. Lenker U. Argument and Rhetoric. Adverbial Connectors in the History of English / Ursula Lenker. – Berlin ; N.-Y. 
: Walter de Gruyter GmbH & Co., 2010. – 293 p. 



О. Ю. Андрушенко. Формальний аналіз контексту у діахронних дослідженнях інформаційної структури речення 

 141 

9. Lambrecht K. Information Structure and Sentence Form : Topic, Focus and the Mental Representations of Discourse 
Referents / Knud Lambrecht. – Cambridge : CUP, 2000. – 388 p. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Chomsky N. Deep Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation / Noam Chomsky // Semantics: an 

Interdisciplinary Reader in Philosophy, Linguistics, and Psychology. – Cambridge: CUP, 1995. – P. 183–216. 
2. Conceptual Structures for Knowledge Creation and Communication // Eds. Moor A., Lex W., Ganter B. – Berlin; 

Heidelberg: Sprinter, 2004. – 405 p.  
3. Kübler S., McDonald R., Nivre J. Dependency Parsing / Eds. S. Kübler, R. McDonald, J. Nivre . – San Francisco: 

Morgan & Claypool, 2009. – 115 p.  
4. Kemenade A. van. Discourse Relations and Word Order Change / Ans van Kemenade // Information Structure and 

Word Order Change: New Approaches to Word Order Variation in Germanic. – Berlin; N.-Y.: Mouton der Gruyter, 
2009. – P. 91–121. 

5. Rizzi L. The Fine Structure of the Left Periphery / Luigi Rizzi // Elements of Grammar. – Dordrecht: Kluwer, 1997. 
– P. 281–337.  

6. Benincá P. The Position of Topic and Focus in the Left Periphery / Paola Benincá // Current Studies in Italian 
Syntax. Essays Offered to Lorenzo Renzi. – Amsterdam: Elsevier-North Holland, 2001. – P. 39–64. 

7. Krifka M. Basic Notions of Information Structure / Manfred Krifka // Interdisciplinary Studies of Information 
Structure 6. / Eds. Fery C.; Krifka M. – Potsdam: University of Potsdam, 2007. – P. 13–55. 

8. Lenker U. Argument and Rhetoric. Adverbial Connectors in the History of English / Ursula Lenker. – Berlin; N.-Y.: 
Walter de Gruyter GmbH & Co., 2010. – 293 p. 

9. Lambrecht K. Information Structure and Sentence Form: Topic, Focus and the Mental Representations of Discourse 
Referents / Knud Lambrecht. – Cambridge: CUP, 2000. – 388 p. 

 
Матеріал надійшов до редакції 13.05. 2013 р.  

Андрушенко Е. Ю. Формальный анализ контекста в диахронических исследованиях 
информационной структуры предложения. 

В статье рассматриваются современные подходы к исследованию информационной структуры (ИС) 
предложения в исторических студиях. Основываясь на достижениях генеративной грамматики, 

корпусной и компьютерной лингвистики последних лет, автор предлагает собственную методику 
изучения информационно-структурных компонентов, заключающуюся в комплексном применении 
генеративных моделей ИС и формальных методов анализа контекста, перспективным является 
построение деривационной модели предложения, дерева зависимостей и концептуального графа 

предложения. 

Andrushenko O. Yu. Context Formal Analysis of Sentence Information Structure in Diachronic Studies. 

The article highlights modern approaches to sentence information structure (IS) investigation in historical 
studies. On the basis of recent advances in generative grammar, corpus and computer linguistics, the author 

proposes original methodology of investigating information-structural components, which presupposes complex 
implementation of IS generative models and formal methods of context analysis. Potential in this respect is 

building sentence derivational model, dependency and conceptual graphs.
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СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОВИ ОПОВІДАЧА У РОМАНІ   
У. КОЛЛІНЗА "МІСЯЧНИЙ КАМІНЬ" 

У статті висвітлено синтаксичний аспект мовної репрезентації оповідача у романі У. Коллінза 
"Місячний камінь". Визначено вплив типу художнього мовлення на синтаксичну структуру речень: для 
роздумів характерні складні та ускладнені синтаксичні структури, для зображення сюжетних подій – 

прості та складні неускладнені речення. Розглянуто синтаксичні засоби створення експресивності, 
діалогічності та  зображальності оповіді, серед яких виділено й проаналізовано питальні й спонукальні, 

еліптичні та  окличні речення, емфатичні конструкції. 

Різноманіття параметрів змістової форми художнього твору, його різних структурних рівнів завжди 
перебувало в колі інтересів мовознавців і літературознавців (І. В. Арнольд, Н. Д. Арутюнова, 
І. Р. Гальперін, Д. С. Лихачов, М. М. Бахтін та ін.). Сучасні дослідження з лінгвостилістики розкривають  
у синтаксисі художньої мови особливу естетику, різні аспекти мовотворчості письменників, 
інформативну значущість окремих компонентів художнього твору [1; 2]. Письменник-автор "ніколи не 
входить у художній світ безпосередньо, а завжди опосередковано: через добір предметних деталей, 
фабулу (причинно-наслідковий зв'язок і розвиток подій) – у дійсність героя, або через носія розповіді – 
розповідача або оповідача (або цілу систему носіїв викладу) – у дійсність "автора" [3: 8]. Cтворюючи 
художній твір, "автор вибирає не тільки предмети і явища дійсності, але й форму розповіді про них. При 
цьому стають суттєвими не прямі чи опосередковані судження автора, а те, що створюється і як 
створюється, різні відношення і зв'язки між предметами зображення всередині цілого" [4: 78]. 

Особливістю творів детективного жанру є введення у художню канву образу детектива-оповідача, 
який розплутує таємницю вчинення злочину (твори Е. По, А. Крісті, А. Конан Дойла та ін.). Це 
дієгетичний оповідач, який належить до світу тексту й бере участь у зображуваних подіях [5: 42]. Образ 
персоніфікованого оповідача розвиває оповідну перспективу, динамізує оповідь, оскільки опис подій 
набуває суб'єктивно-експресивного забарвлення. Англійський письменник ХІХ ст. У. Коллінз у свій 
детективний роман "Місячний камінь" вводить образ слуги Бетереджа, який є і персонажем, і оповідачем 
одного з розділів роману. Мовний портрет Бетереджа привертає увагу багатством синтаксичних 
структур, які виконують естетичну функцію, надають висловленню більшої яскравості, художності, 
виразності, прагматичності. Метою нашої статті є виявлення синтаксичних особливостей мови оповідача 
у романі "Місячний камінь", які створюють логічно-експресивний тон детективної оповіді та визначають 
особливості ідіостилю У. Коллінза. 

При виборі тих чи інших синтаксичних форм письменник керується різними цілями – зобразити 
об’єкт, емоційно виділити ритмічними засобами найголовніше, наслідувати певну традицію, 
дотримуватись особливостей жанру тощо [2: 40]. Авторська манера синтаксичної організації роману 
"Місячний камінь" відбиває особливості детективного жанру, який вимагає уваги до найдрібніших 
деталей. Тому у мові Бетереджа переважають складні й ускладнені синтаксичні конструкції, які дають 
змогу доповнити, розвинути, уточнити раніше сказане. Це здебільшого розлогі складні речення з різними 
типами зв'язку, напр.: My lady had discovered that I was getting old before I had discovered it myself, and she 
had come to my cottage to wheedle me (if I may use such an expression) into giving up my hard out-of-door 
work as bailiff, and taking my ease for the rest of my days as steward in the house [6: 40].  

Проте, такі складні синтаксичні структури переважно передають роздуми та міркування оповідача, 
для яких характерна складна система взаємозв’язків. Для зображення сюжетних подій він, в основному, 
послуговується простими або складними неускладненими реченнями: My daughter Penelope has just 
looked over my shoulder to see what I have done so far. She remarks that it is beautifully written, and every 
word of it is true. But she points out one objection [6: 41]. Отже, для різних форм художнього мовлення 
характерні різні синтаксичні структури. 

Але, окрім інформативної, комунікативної, синтаксичні структури можуть виконувати й зображальну 
та естетичну функції, передаючи ставлення автора до художньої дійсності та здійснюючи емоційний 
вплив на читача. Відповідно засоби синтаксичної зображальності можуть виконувати в тексті дві основні 
функції: а) функцію змалювання об’єктів художньої дійсності (персонажів, їхнього зовнішнього й 
внутрішнього вигляду, їхніх думок, мови, вчинків, а також загальних подій, ситуацій, пейзажу, неживих 
предметів зовнішнього світу) та б) функцію вираження суб’єктивно-оцінного ставлення (автора, 
оповідача, персонажа) до зображуваного чи оповіданого [2: 42]. 

Мова роману є надзвичайно експресивною та емоційною, чому, перш за все, сприяють емфатичні 
синтаксичні конструкції. З-поміж них варто виокремити: а) роз’єднані речення (cleft-sentences): What the 
servants chiefly resented was her silent tongue [6: 49]; All I can say is that the other women pounced on it like 
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lightning [6: 49]; б) використання інверсованих конструкцій: So ran the fanciful story of the Moonstone [6: 
15]; In came Penelope [6: 94]; Little as it was, I hadn't manhood enough to hold up against it [6: 256]; в) 
винесення важливого елемента повідомлення на початок речення (fronting), що сприяє його акцентному 
виділенню: Whether the letter which Rosanna had left to be given to him after his death did, or did not contain, 
a confession which Mr. Franklin was suspected her of trying to make to him in her life-time, it was impossible to 
say [6: 298]. Винесення додатків у препозицію щодо групи підмета й присудка є характерною рисою 
синтаксису У. Коллінза: This Penelope offers to do for me [6: 41]; A fairer chance no girl could have had than 
was given to this poor girl of ours [6: 49]; What it was made of, I don’t know. What it did, I can tell you in two 
words – it stank [6: 99]. Анафоричний повтор інверсованого додатка ще більше привертає до нього увагу: 
A sealed letter it had been placed in Limping Lucy’s hand, and a sealed letter it remained to me and to everyone 
about the girl, her own parents included [6: 298]. Дистанціювання, порушення граматично усталеного 
порядку розташування членів речення особливо сприяє вираженню емоційності та експресивності 
висловлення: I looked in, and there, coiled up on three chairs placed right across the passage – there, with a 
red handkerchief tied round his grizzled head, and his respectable black coat rolled up for a pillow, lay and slept 
Sergeant Cuff! [6: 240]. 

У. Коллінз послуговується різними засобами стилістичного синтаксису, які, взаємодіючи між собою, 
створюють експресивну виразність оповіді. Градація та антиклімакс посилюють емоційну напругу та 
драматизм ситуації: We all suspected her of having being in the dead woman’s confidence, we all tried to make 
her speak, we all failed [6: 298]. Антитеза акцентує суперечливість почуттів, викликану подіями роману: 
I own I couldn't help liking the Sergeant – though I hated him all the time [6: 291]; The tide ebbed, and the tide 
flowed [6: 298]. Для передавання роздратування оповідач активно послуговується нанизуванням 
однорідних конструкцій, актуалізованих повтором сурядних сполучників: And so it ends in your spoiling 
canvas with paints, and making a smell in the house, or in keeping tadpoles in glass box full of dirty water, and 
turning everybody’s stomach in the house, or in chipping off bits of stone here, there, and everywhere, and 
dropping grits into all the victuals in the house, or in staining your fingers in the pursuit of photography, and 
doing justice without mercy on everybody’s face in the house [6: 98]. 

Стрункість побудови висловлення досягається вживанням паралельних конструкцій, для яких часто 
характерна не тільки синтаксична симетрія, але й лексичний повтор: I never remember her breaking her 
word, I never remember her saying No, and meaning Yes [6: 101]. Повтор і паралельні конструкції не тільки 
акцентують певні деталі оповіді, а й створюють ритмічність прозового малюнка, що сприяє естетичному 
та емоційному впливу на читача: If those words meant anything, and if the manner in which he spoke them 
meant anything – it came to this [6: 288]. 

Синтаксис оповіді роману спрямований на вплив на читача, на розуміння, тому для нього характерні 
явища розмовного мовлення. Домінувальною рисою мови Бетереджа є  постійна апеляція до читача, яка 
створює ефект діалогічності та інтимізації художньої оповіді. Мовними засобами створення такої 
діалогічності є: питальні та спонукальні речення, які активізують мислення читачів: What’s to be done 
now? Nothing that I know of, except for you to keep your temper, and for me to begin it all over again [6: 41], 
прямі звертання до читачів, в яких неодноразово прогнозуються їхні запитання: And what of that? you will 
ask naturally enough. Read on, good friend, as patiently, as you can, and perhaps you will be as sorry for 
Rosanna Spearman as I was, when I found out the truth [6: 54], парентезні конструкції: An excellent man, who 
only wanted somebody to manage him, and, between ourselves, hе found somebody to do it [6: 38]. 

Оповідач апелює до гіпотетичного читача, коли структурує оповідь, забезпечуючи зв’язок майбутніх, 
теперішніх і минулих подій: I spoke, a little way back, of my lady’s father [6: 56] (ретроспекція); …this was 
Rosanna Spearman’s favorite walk, except when she went once or twice to Cobb’s hole, to see the only friend 
she had in our neighbourhood, of whom more anon (soon) [6: 50] (проспекція). Таким чином, читач 
залучається до співпраці, стає ніби учасником творчого процесу. Лексичними засобами інтимізації 
оповіді є особові займенники you, we: We will take a new sheet of paper, if you please, and begin over again, 
with my best respect to you [6: 37]. 

З метою стилізації розмовного мовлення письменник часто вдається до:  
– Еліптичних конструкцій (наприклад, пропущення особових займенників та частини складеного 

присудка): Curious, and quite beyond me to account for [6: 41]; Quite true – nothing was to be discovered there 
[6: 240]. 

– Окличних речень, які передають схвильованість мовця: Lord! what a compliment he will feel [6: 301], 
експлікують оцінку повідомлення: … she had deceived her own mother (good God, under what 
circumstances!) by a series of abominable lies [6: 289], відтворюють афективне мовлення: There it was 
again! Rosanna had come back, Miss Rachel had taken some resolution out of the common, and my lady had 
been waiting to see the Sergeant – all within the last hour! [6: 213]. 

Отже, синтаксичні конструкції можуть мати не тільки експресивне, але й семантичне навантаження. 
Вони не лише забезпечують особливу виразність тексту, але й виконують певні стилістичні функції у 
сприйнятті, розумінні й актуалізації змісту [1: 28]. 
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Важливим структурним елементом стилістичної системи роману є вставлені конструкції. Вони є 
джерелом постійних оцінних зауважень Бетереджа: In little things and great, with people she loved  and 
people she hated (and she did both with equal heartiness), Miss Rachel always went on a way of her own [6: 
101], повідомлень про його емоційний стан: Nothing happened in the night; and (I am happy to add) no 
attempt at communication between Miss Rachel and Rosanna [6: 241]; припущень: Here was an end of any 
confession  on her part (supposing she really had a confession to make) [6: 240], а також здійснюють цілу 
низку інших функцій, які розглянуто у нашій статті [7]. 

Мова Бетереджа має яскраве іронічне забарвлення, що, на нашу думку, є формою вияву естетичних 
принципів автора. Оскільки автор – текстотвірна категорія, а категорія персонажа вторинна, то образ 
персонажа у системній сукупності елементів його мовної структури є однією із форм актуалізації 
естетичної діяльності письменника засобами мови. Оповідач неодноразово кепкує з поведінки інших 
персонажів роману. Це доброзичлива іронія, яка засвідчує позитивне ставлення до характерів 
персонажів: They simply confined themselves to making a mess; and all they spoiled, to do them justice, was the 
paneling of a door. Mr. Franklin’s universal genius, dabbing in everything, dabbed in what he called 
"decorative" painting [6: 99]. 

Часта зміна наративних тонів від нейтральної спокійної оповіді до драматичної, сентиментальної або 
сатиричної забезпечує емоційність викладу подій, підтримує інтерес читача. 

Для адекватного сприйняття та наголошення ключових моментів оповіді автор активно послуговується 
графічними засобами, а саме, написанням усіх великих літер у слові: I was something dissatisfied with my 
daughter – not for letting Mr. Franklin kiss her; Mr. Franklin was welcome to THAT – but for forcing me to tell her 
foolish story at second hand [6: 55]; Rosanna Spearman HAD asked me to go out [6: 199]. 

В оповідній структурі роману знаходимо значну кількість сентенцій, які несуть узагальнену 
комунікативну й естетичну інформацію: Your tears come easy when you are young, and beginning the world. 
Your tears come easy when you are old, and leaving it [6: 256]; When you are ill-used by one woman, there is 
great comfort in telling it to another, because, nine times out of ten, the other always takes your side [6: 258]. 

Отже, для персоніфікованої оповіді роману "Місячний камінь" характерна суб’єктивно-оцінна 
модальність, яка сприяє інтимізації і діалогізації наративу, дає змогу створити ефект емоційно-
інтелектуального спілкування з читачем. Автор активно послуговується одиницями стилістичного 
синтаксису з метою експресивного увиразнення, смислового виділення певних компонентів 
повідомлення, актуалізації активного сприйняття художньої оповіді читачем. Для визначення й 
уточнення загальних лінгвостилістичних особливостей детективної прози перспективним є дослідження 
на прикладі індивідуальних авторських стилів представників цього жанру. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Дегтярьова І. О. Стилістичний синтаксис української постмодерністської прози / І. О. Дегтярьова // 

Українська мова. – 2009. –  № 3. – С. 27–38. 
2. Ладиняк Н. Б. Естетична функція синтаксису прози Івана Багряного : [монографія] / Н. Б. Ладиняк. – 

Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д. Г., 2012. – 168 с. 
3. Смілянська В. Л. "Святим огненним словом..." Тарас Шевченко : поетика / В. Л. Смілянська. – К. : Дніпро, 

1990. – 290 с. 
4. Одинцов В. В. О языке художественной прозы. Повествование и диалог / В. В. Одинцов. – М. : Наука, 1973. 

– 104 с. 
5. Падучева Е. В. Виноградов и наука о языке художественной прозы / Е. В. Падучева // Известия РАН. Серия 

литературы и языка. – 1995. – Т. 54. – № 3. – С 39–48. 
6. Collins W. The Moonstone / W. Collins. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 721с. 
7. Галайбіда О. В. Стилістичний потенціал вставлених конструкцій у творах Уілкі Коллінза / О. В. Галайбіда // 

Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. – 
Вип. 29. – Ч. 1. – Кам’янець-Подільський, 2012. – С. 14–16. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Dehtiarіova I. O. Stylistychnyy syntaksys ukrainskoyi postmodernistskoyi prozy [Stylistic Syntax of Ukrainian 

Postmodern prose] / I. O. Dehtiarova // Ukrainska mova. – 2009. –  № 3. – S. 27–38. 
2. Ladynak N. B. Estetychna functsia syntaksysu prozy Ivana Bahrianoho [Aesthetic function of the syntax of prose 

works by Ivan Bahriany] : [monografia] / N. B. Ladynak. – Kamianets-Podilsky, 2012. –  168 s. 
3. Smilianska V. L. "Sviatym ohnennym slovom" Taras Shevchenko : poetyka ["By Holly word" Taras Shevchenko: 

poetics] / V. L. Smilianska. – K. : Dnipro, 1990. – 290 s. 
4. Odintsov V. V. O yazyke hudozhestvennoy prozy. Povestvovaniye i dialog [About the language of the prose. 

Narration and dialogue] / V. V. Odintsov. – М. : Naukа, 1973. – 104 s. 
5. Paducheva E. V. Vinogradov i nauka o yazyke hudozhestvennoy prozy [Vinogradov and the language of fiction] / 

E. V. Paducheva // Izvestia RAN. Seriya literatury i yazyka. – 1995. – Т. 54. – № 3. – С 39–48. 
6. Collins W. The Moonstone / W. Collins. – Vinnytcia : Nova Knyga, 2007. – 721с. 
7. Halaibida O. V. Stylistychnyi potentsial vstavlenyh konstruktsiy u tvorah Wilkie Collinsa [Stylistic Potential of 

Parentheses in the Works by Wilkie Collins] / O. V. Halaibida // Naukovi pratsi Kamianets-Podilskoho 



О. В. Галайбіда. Синтаксичні особливості мови оповідача у романі  У. Коллінза "Місячний камінь" 

 145 

natsionalnoho universytetu imeni Ivana Ohienka. Filolohichni nauky. – Vyp. 29. – Ch. 1. – Kamianets-Podilskyy, 
2012.  – S. 14–16. 

 
Матеріал надійшов до редакції 13.05. 2013 р. 

Галайбида О. В. Синтаксические особенности речи повествователя  
в романе У. Коллинза "Лунный камень". 

В статье освещается синтаксический аспект языковой репрезентации повествователя  в романе 
У. Коллинза "Лунный камень". Определяется влияние типа художественной речи на синтаксическую 
структуру предложений. Рассматриваются средства создания экспрессивности, диалогичности и 

художественной выразительности повествования. Среди них выделены и проанализированы 
вопросительные и побудительные предложения, эмфатические конструкции, парентезы, эллиптические  

и восклицательные предложения.  

Halaibida O. V. Syntactic Peculiarities of the Narrator’s Speech in the Novel "The Moonstone" by W. Collins. 

The article reveals the syntactic aspect of the linguistic representation of the narrator in the novel "The 
Moonstone" by W. Collins. It defines the influence of the type of narration on the syntactic structure of 

sentences: argumentations and digressions are characterized by composite complicated sentences, simple 
uncomplicated sentences are characteristic to narration. Syntactic means of expressiveness and dialogue 

character of the narration are analysed, among them – emphatic constructions (fronting, inverted and cleft 
sentences), interrogative and inducing sentences, direct address to the reader. Elliptical and exclamatory 
sentences, parenthetic elements are defined as syntactic means of stylization of the colloquial language of 

the narration. 
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ТЕХНІЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ЛІНГВІСТИЧНЕ ЯВИЩЕ ТА ОБ’ЄКТ ПЕРЕКЛАДУ  

У лінгвістичній науці не існує чіткого розподілу науково-технічних текстів на власне наукові та 
технічні, тому вони розглядаються в одній парадигмі. Для технічних текстів характерними є п'ять 

функцій: інформативна, апелятивна, контактна, декларативна та функція накладання обов'язку. Поряд 
із вербальними одиницями у технічних текстах зустрічаються спеціальні знакові системи, формульні 

та таблично-графічні текстові компоненти, які разом формують цілісний текст технічного 
документа, чітке розуміння якого є базою для інформативного перекладу. 

Сучасний етап розвитку науки та техніки характеризується всебічним розширенням співробітництва 
між країнами, розвитком та зміцненням ділових відносин між ученими та дослідниками, фахівцями та 
неспеціалістами у різних галузях науки та техніки, зокрема, у нафтогазовому комплексі. Завдяки значним 
досягненням науково-технічного прогресу, у науково-технічній галузі стрімкими темпами зростають 
масиви технічних текстів, задокументованих у науково-технічних джерелах. На сучасному етапі 
ефективність спілкування між автором та читачем технічного документу ускладнюється внаслідок 
значного збільшення обсягу такої документації, частої відсутності якісних та адекватних англо-
українських та українсько-англійських перекладів науково-технічної літератури. На сьогоднішній день в 
Україні провідні фахівці технічного профілю змушені задовільняти свої професійні потреби перекладами 
низької якості, що, в свою чергу, призводить до неоднозначного чи невірного трактування технічного 
документу, а звідси – і до прикрих випадків на виробництві. Враховуючи ці обставини, особливо гостро 
постала проблема інформативного перекладу технічних документів з англійської мови на українську та 
навпаки, що потребує розробки та впровадження нових методів, моделей та стратегій перекладу саме 
технічної документації і, зокрема, вивчення та опису характеристик технічного тексту. 

Проблеми дослідження текстів, їх функціонування у мові науки та техніки, особливості їх 
класифікації,  аналіз проблеми інформативності, інформативного та адекватного перекладу технічних 
текстів є об'єктом уваги та палких дискусій таких вітчизняних та зарубіжних дослідників, як: 
І. С. Алєксєєва, І. В. Арнольд, В. М. Лєйчик, Л. Л. Нелюбін, І. К. Кобякова, Л. К. Латишев, 
Ю. М. Шульженко [1–7]. 

Розуміння тонкощів такого процесу як інформативний технічний переклад є неможливим без 
глибокого дослідження проблеми інформативності технічних текстів, яка до сьогодні розглядалася 
здебільшого у парадигмі текстів інших функціональних стилів. Таким чином, недостатня увага до 
аналізу проблеми інформативності технічних текстів та їх структурних елементів, відсутність єдиної 
класифікації текстів технічної прози, а також методів та моделей їх адекватного інформативного 
перекладу зумовили актуальність теми нашого дослідження. Протягом багатьох десятків років проблема 
тексту хвилювала багатьох лінгвістів. Питання про те, що таке "текст" і "технічний текст", 
неодноразово поставало перед мовознавцями власне з моменту виникнення лінгвістики тексту. 
Однозначної та визнаної усіма дефініції при цьому не існує. Таким чином, метою даної статті є 
вивчення і спроба описати явище технічного тексту та особливостей, яких слід дотримуватися при його 
перекладі засобами іноземної мови. Зокрема, В. Є. Чернявська стверджує, що в науковому відношенні 
відповідь на поставлене запитання залежить від теоретичних поглядів дослідника і тому не може бути 
однозначною [8: 11]. У сучасній лінгвістиці лише деякі із дослідників проводять демаркаційну лінію між 
науковими та технічними текстами, нерідко вживаючи загальний термін "науково-технічний текст".  

Суттєвий внесок у дослідження наукової та технічної літератури здійснив російський учений 
С. П. Кушнерук, який розрізняє поняття "науковий текст" та "технічний текст", стверджуючи наступне: 
"Насамперед, необхідно розділити тексти науково-технічної комунікації на дві великі і відносно 
самостійні групи: на тексти наукових документів і на тексти технічних документів" [9]. Зауважимо, що 
дослідник вживає не термін "технічний текст", а термін "тексти технічних документів" [9: 131]. 
Відповідно до Держстандарту України, "технічна документація – це сукупність документів, необхідних і 
достатніх для безпосереднього використання на усіх стадіях життєвого циклу продукції" [10].  

Віднесення технічних текстів до документних, на думку дослідника, є сповна обґрунтованим з 
декількох причин, оскільки ним справедливо, по-перше, наголошується на схожості технологічних 
операцій, що реалізовуються при підготовці документних текстів різних областей комунікації. Мова йде 
про внутрішню, функціональну схожість комунікативних процесів, які виявляються у технічній та 
офіційно-діловій формах взаємодії, а також значущість таких операцій, як уніфікація та стандартизація, 
що реалізовуються відносно текстів офіційно-ділової та технічної комунікації. По-друге, згідно 
міркувань дослідника, регулювання технічних текстів та текстів офіційно-ділового стилю має схожі цілі:  

1. встановлення стабільних композиційних параметрів;  
2. виключення використання розмовної, емоційно забарвленої і багатозначної образної лексики;  
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3. використання технічних термінів та представлення ними спеціальних понять, характерних для 
документних текстів;  

4. аналогія в принципах підготовки текстів, їх доведення до оптимальних кондицій. 
Зрештою, С. П. Кушнерук констатує схожість загальних лінгвістичних ознак як кількісного, так і 

якісного характеру у технічних та документних текстах офіційно-ділового стилю. Ця схожість, зокрема, 
проявляється у лексичному складі текстів, у синтаксичних параметрах, в умовах реалізації текстів, що 
вимагають спеціальних каналів комунікації. Можна говорити й про інші ознаки, що відносять тексти 
технічної прози до документних [9: 131-132]. Таким чином, доцільність віднесення технічних текстів до 
документних загалом можна вважати цілком обґрунтованим явищем, враховуючи класифікацію 
технічних текстів за І. С. Квитком та В. М. Лєйчиком та результати порівняльних експериментів і 
практики складання текстів [11]. 

Отже, перш ніж перейти до розгляду особливостей технічних текстів, спробуємо подати більш-менш 
уніфіковане визначення поняття технічного тексту. На нашу думку, технічний текст – це тематично, 
стилістично та семантично організована, логічно структурована та завершена єдність, яка 
характеризується широким використанням спеціальної термінологічної лексики та складністю 
граматико-синтаксичної будови, сферою застосування якої служить науково-технічний та офіційно-
діловий стилі. 

Для технічних текстів притаманна тенденція до стійкості композиції. Ця тенденція підтримується 
рекомендаціями та вимогами, які наукові видавництва висувають при прийомі до друку проектних та 
конструкторських документів. Зокрема, вимоги детально описані в методичних матеріалах, розроблених у 
ВІНІТІ (Всеросійському інституті наукової і технічної інформації), що практично використовуються при 
сучасній аналітико-синтетичній обробці первинних текстів наукових і технічних документів. Сформувалися 
своєрідні вимоги до планів технічних робіт, що відображають комплекс зусиль, спрямованих на приведення 
документних текстів до обмежених варіантів композиційного оформлення [9: 132].  

Що стосується класифікації технічних документів, варто відзначити, що аналіз вітчизняної та 
зарубіжної літератури так і не дав однозначної відповіді на питання, до яких саме видів технічної 
документації відносяться ті чи інші її жанри. Враховуючи особливості типології технічних текстів, 
вважаємо за доцільне віднести до технічної літератури наступні типи документів: 

1. Проектно-конструкторську документацію. Представляє сукупність конструкторських документів, 
які містять дані, необхідні для розробки, виготовлення, контролю, приймання, поставки та експлуатації 
виробу, у тому числі і ремонт. 

2. Технологічну документацію. Представляє сукупність документів, які визначають технологічний 
процес виготовлення виробу. 

3. Програмну документацію. Представляє сукупність документів, що містять відомості, необхідні для 
розробки, виготовлення, супроводу та експлуатації програм [11]. 

Варто відзначити, що лексико-фразеологічний склад текстів технічних документів характеризується 
високим рівнем використанням технічної термінологічної лексики, вживанням нейтральної в емоційно-
оцінному відношенні лексики та фразеології, відсутністю розмовно-просторічних мовних засобів. Разом 
з вербальними одиницями у технічних текстах можуть зустрічатися спеціальні знакові системи, 
закріплені за тим або іншим напрямом галузі техніки (наприклад, пригадаємо позначення, які є 
прийнятими у нафтогазовій сфері або електроніці). Технічні тексти також включають формульні та 
таблично-графічні текстові компоненти, різноманітні креслення, які разом із вербальними складовими 
формують цілісний текст технічного документа [9: 133]. 

Слід особливо акцентувати на тому, що технічним текстам інколи притаманна специфіка, яка 
проявляється у високій частці невербальних компонентів, що використовуються при створенні 
технічного документу. Можливі варіанти, коли вербальні компоненти технічного тексту носять 
допоміжний, вторинний характер по відношенню до невербальних, як, наприклад, у конструкторських та 
у деяких інших технологічних документах. Можливі такі варіанти у практичній техніці: фахівець "читає" 
принципову схему, що складає основу технічного документу, в той час як усі вербальні складові тексту – 
додаткові пояснення і коментарі. У текстах технічних документів може спостерігатися поєднання 
декількох груп вербальних і невербальних засобів: схем, таблиць, креслень, абревіатур, літерно-
цифрових кодів та інших засобів [9: 133]. 

Що стосується функцій технічних текстів, то на думку Т. А. Голікової, розрізняють п'ять основних 
видів, серед яких наступні: 1) інформативна; 2) апелятивна; 3) функція накладання обов'язку; 
4) контактна; 5) декларативна [12: 55-56]. (див. Схему 1). 

Комунікативне завдання технічного тексту полягає у повідомленні нових даних в даній області знань. 
Зокрема, С. М. Мойсеєнко стверджує, що основною функцією технічного тексту є саме інформативна. 
Технічний текст є інформативним тому, що автор намагається надати читачеві конкретну чітку 
інформацію у формі переконливих аргументів з метою подальшого розширення або навіть зміни 
світобачення чи світосприйняття читача. Таким чином, можна стверджувати, що технічний текст поєднує 
в собі аргументативний та інформативний мовленнєві акти. Перший спрямований на надання читачеві 
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переконливих аргументів з метою зміни його світобачення та світосприйняття, в той час як другий – на 
надання читачеві певної інформації технічного змісту [13: 361].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 1 Основні функції технічного тексту. 
Відомий російський лінгвіст В. А. Судовцев зазначає, що при описі різних технічних пристроїв, 

технологій виробництва та методики проведення експерименту на перший план висувається 
інформативна сутність тексту. Розповідь здебільшого ведеться в безособовій або неозначено-особовій 
формі, характеризується наявністю неозначено-особових займенників, слів-заміщувачів та пасивною 
формою конструкцій. Головне в таких реченнях – об'єкт дії та відношення до дії. Широко розповсюджені 
також модальні конструкції [14: 20].  

Відображаючи інтелектуальну діяльність, інформація в технічних текстах, відповідно до трактувань 
І. В. Гредіної, характеризується безособовістю, логічністю та об'єктивністю. Функція технічної прози – 
послідовний, систематичний та аргументований виклад опису технологічних процесів та явищ [15: 3]. 
Більше того, нові дані, що містяться в технічних текстах, базуються на значному об'ємі невідомого – 
знайомого, звичайно, не будь-якому читачеві, а лише спеціалісту. Рівень базової компетентності, 
спільний для автора та реципієнта, є, на глибоке переконання І. С. Алєксєєвої, завжди дуже високим. 
Саме тому технічний текст недоступний кожному, а призначений для спеціалістів в певній галузі знань, 
тобто має групового реципієнта [1: 268–269]. 

Отже, ми можемо зробити висновок, що технічний текст як об’єкт перекладознавчого вивчення лише 
нещодавно став об'єктом дослідження вітчизняних та зарубіжних лінгвістів. Ми також констатуємо той 
факт, що у лінгвістичній науці не існує чіткого розподілу науково-технічного стилю на тексти власне 
наукової та технічної літератури, тому вони переважно розглядаються у одній парадигмі. Для технічних 
текстів характерними є п'ять функцій, серед яких інформативна, апелятивна, функція накладання 
обов'язку, контактна та декларативна. Більш детально особливості лексико-граматичної та стилістичної 
структури, жанрово-стилістичної типології технічних текстів можуть бути предметом вивчення та опису 
в подальших перекладознавчих розвідках.  
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Дерди Э. Т. Технический текст как лингвистическое явление и объект перевода. 

В лингвистической науке не существует четкого разделения научно-технических текстов на 
собственно научные и технические, поэтому они рассматриваются в одной парадигме. Для технических 

текстов характерны пять функций: информативная, апелятивная, контактная, декларативная и 
функция наложения обязанности. Наряду с вербальными единицами в технических текстах 

встречаются специальные знаковые системы, формульные и таблично-графические текстовые 
компоненты, которые формируют целостный текст технического документа, четкое понимание 

которого является базой для информативного перевода. 

Derdi E. T. Technical Text as a Linguistic Phenomenon and a Subject-Matter for Translation. 

In linguistic science there is no clear distribution of scientific-technical texts into scientific texts and technical 
ones on its own, so they are treated in the same paradigm. Technical text possesses five typical functions: 

informative, invoking, contact, declarative and the imposing duty function. Special symbolic systems, definable 
graphical and tabular text components are represented along with verbal units in technical texts, so that 

together they form the integral essence of technical document, a clear comprehension of which is the basis for 
informative translation. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ІНСТРУМЕНТУ В АНГЛІЙСЬКИХ ДІЄСЛОВАХ ФІЗИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У статті досліджується один з аспектів семантики дієслів фізичної діяльності, а саме, віддзеркалення 
в їх значенні інформації про інструмент дії. Розглядаються різні типи конкретизації інструмента дії в 

дефініції дієслів фізичної діяльності: за об'ємом інформації про інструмент і за способом 
представлення такої інформації в їх тлумаченні. Отримані дані класифікуються, відповідно, як 

таксономічна і дескриптивна та імпліцитна і експліцитна конкретизація. Приводяться статистичні 
дані про частотність типів конкретизації інструменту у дефініціях дієслів фізичної діяльності. 

Вступні зауваження. Ця стаття присвячена аналізу одного з аспектів семантики англійських дієслів 
фізичної діяльності (далі ДФД), а саме, віддзеркаленню в їх значенні інформації про інструмент дії.  

Дослідження пов'язане з глобальною проблемою представлення компонентів смислу у мовних 
структурах. Починаючи з середини XX століття активно розроблюються питання, пов'язані з реалізацією 
значення дієслова в реченні. Серед основних концепцій системи "смисл-текст", що систематизують 
питання значення дієслова, – "відмінкова рамка" (набір можливих глибинних відмінків, з якими може 
поєднуватися дієслово) Ч. Филлмора [1, 2: 410], "семантична модель управління слова" Ю. Д. Апресяна 
[3: 41], теорія діатез В. С. Храковського [4: 5]. Дослідження дієслова в ракурсі його семантико-
синтаксичних особливостей, з одного боку, розширюють, упорядковують і систематизують інформацію 
про його властивості, з іншого боку, визначають нові питання, що вимагають подальшого вивчення. Це 
стосується, зокрема, області  неявного, прихованого в дієслівній семантиці. Йдеться про те, що деякі 
компоненти значення, що передаються дієсловом, представлені в його семантичній структурі імпліцитно. 
Їх виявлення і аналіз дозволяють якнайповніше визначити об'єм значення дієслова і точніше встановити 
його роль у формуванні одиниць комунікації. Вищезазначене відбиває актуальність цього дослідження, 
метою якого є систематизація інформації про інструмент дії, яку представлено в семантиці ДФД. 

Основні поняття і теоретична основа. Фізична діяльність припускає наявність діяча, 
характеризується певними фізичними параметрами дії (витрата енергії, здійснення механічних операцій), 
контролюється виконавцем, має деяку мету, направлена на конкретний об'єкт [5]. Виходячи з приведених 
вище параметрів фізичної діяльності, під ДФД в цій статті розуміються дієслова, що означають 
виконувані людиною контрольовані фізичні дії, спрямовані на об'єкт (див. прикл. (1-8)). 

Стаття відбиває лексикографічний етап дослідження англійських ДФД. Представлені дані ілюструють 
аналіз 1100 ДФД. Слід уточнити, що за одиницю дослідження береться лексико-семантичний варіант. 
Багатозначним дієсловам в англійській мові властиві відмінності дистрибутивних характеристик, що 
визначають їх значення. Так, в розряд ДФД можна віднести тільки один лексико-семантичний варіант 
дієслова (1) to fly – to take people or goods somewhere by plane 'перевозити людей або товари літаком'.1 

Ключовим положенням, що формує теоретичну основу цієї роботи, є твердження В. С. Храковського 
про те, що інформація, що міститься в лексикографічному тлумаченні дієслова, дорівнює обов'язковій 
інформації, що міститься в реченні, вершиною якого є це дієслово. Іншими словами, дієслово 
представляє денотативну ситуацію дії [4]. 

Ще одне важливе для цього дослідження положення сформульоване У. Чейфом і зводиться до того, 
що "…природа дієслова визначає, якою буде решта речення" [6: 115]. Це твердження розвивається в 
думку про те, що в дієслівній семантиці відбиваються деякі властивості учасників ситуації, які 
обмежують вибір іменних частин мови, що позначають цих учасників в реченні. 

Конкретизація інструменту в ДФД. Одним з учасників ситуації фізичної дії є інструмент. Під 
інструментом в цій статті розуміється пристосування, за допомогою якого здійснюється дія, наприклад: 

(2) to whisk – to mix something very quickly using a whisk 'перемішати щось дуже швидко, 
використовуючи сбивалку'. 

Інструментом для здійснення дії в прикладі (2) є пристосування whisk 'сбивалка'. 
Представлення інформації про інструмент дії в семантиці ДФД у рамках цього дослідження 

називається його конкретизацією. Аналіз показав, що конкретизація інструменту дії в дієслівних 
лексемах дуже різноманітна. З метою систематизації і наочного представлення видів конкретизації 
інструменту в ДФД були проаналізовані два його аспекти: 

 об'єм інформації про інструмент в ДФД; 
 спосіб представлення інформації про інструмент в ДФД. 

                                                
1 Тут і далі приклади тлумачаться за допомогою словника [1]. 
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3.1. Таксономічна і дескриптивна конкретизація інструменту в ДФД. За об'ємом інформації про 
інструмент дії ДФД можна розділити на дві групи: такі, що визначають інструмент з точністю до класу, і 
такі, що визначають інструмент з точністю до ознаки. Відповідно, таку конкретизацію інструменту 
можна назвати таксономічною і дескриптивною. 

У разі таксономічної конкретизації в дефініції ДФД міститься досить інформації для визначення 
класу предметів, які можуть бути інструментом дії, наприклад: 

(3) to rake – to use a rake to make an area of soil level or to remove leaves from the ground 
'використовувати граблі для розрівнювання грунту або згрібання листя із землі'. 

У разі дескриптивної конкретизації інструмент не називається, а описується: згадуються деякі ознаки, 
які обмежують ряд можливих предметів, які можуть бути інструментом дії, названої дієсловом, 
наприклад: 

(4) to prick – to make a very small hole in the surface of something with a sharp object 'зробити дуже 
маленький отвір в поверхні гострим предметом'. 

(5) to tamp – to press a substance down by hitting it several times with something  heavy 'утромбовати 
щось, кілька разів натиснувши по поверхні чимось важким'. 

У прикладах (4, 5) інструмент дії не представлений конкретно, проте актуалізуються його ознаки: 
щоб бути інструментом званих дій, предмет має бути гострим (4) або важким (5). Таким чином, 
конкретизація ознак обмежує ряд можливих предметів, які можна використовувати як інструмент для 
виконання цих дій. 

Статистичні дані, отримані в ході обробки матеріалу, показали, що таксономічна конкретизація 
інструменту зустрічається набагато частіше, ніж його дескриптивне представлення в дефініції дієслів 
фізичної діяльності. 

Таблиця 1. 
Об’єм інформації про інструмент у дієсловах фізичної діяльності 

 

№ Тип конкретизації инструменту в 
дефініції дієслова 

Кількість 
(%) 

1. Таксономічна 935 
(85 %) 

2. Дескриптивна 165 
(15 %) 

Разом: 1100 
(100 %) 

3.2. Експліцитна і імпліцитна конкретизація інструменту в ДФД. За способом представлення 
інформації про інструмент ДФД можна розділити на дві групи, що конкретизують інструмент, 
відповідно, експліцитно і імпліцитно. Усі приклади таксономічної конкретизації інструменту, приведені 
вище, ілюструють експліцитну конкретизацію, тобто таке представлення інформації про інструмент, 
коли вона експлікується, оформляється словами в дефініції (див. приклади (2-5). 

Імпліцитна конкретизація заснована на логічному, асоціативному виведенні класу предметів, до яких 
можна віднести інструмент дії, яку називає дієслово. У основі імпліцитної конкретизації інструменту 
лежить стійкий асоціативний зв'язок між інструментом і іншими складовими дії, який існує у свідомості 
носіїв мови. В ході аналізу з'ясувалося, що імплікація інструменту в ДФД здійснюється через: 

 об'єкт дії; 
 засіб здійснення дії; 
 операції, що виконуються під час дії. 

(6) to scale – to remove scales from fish 'очистити рибу від луски'. 
Цей приклад ілюструє імпліцитну конкретизацію інструменту через об'єкт, яким в даній ситуації є 

учасник, позначений іменникам fish 'риба'. Мається на увазі, що на основі життєвого досвіду мовець 
розуміє, що неможливо очистити рибу від луски голими руками, для цього потрібний деякий гострий 
предмет, щось накшталт ножа. Тобто, можна сказати, що дієслово (6) імплікує такий інструмент, хоча на 
рівні дефініції він не згадується. 

(7) to riddle – to make a lot of holes in someone or something, especially with bullets 'зробити безліч 
отворів, зокрема кулями'. 

Приклад (7) конкретизує інструмент через засіб здійснення дії, яким в цій ситуації є кулі. Логічне 
осмислення ситуації дії дозволяє припустити, що для маніпуляції з кулями і досягнення вказаного ефекту 
потрібна вогнепальна зброя. Таким чином, не оформлений лексично в дефініції ДФД, інструмент 
імплікован засобом здійснення дії. 

(8) to tack – to stitch pieces of cloth together with long loose stitches 'змітати шматки тканини великими 
вільними стіжками'. 
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Імплікація інструменту в прикладі (8) здійснюється вказівкою на операції, які виконуються під час дії. 
Ці операції називаються дієсловом to stitch 'шити, стьобати'. Останнє можна віднести до ДФД з 
експліцитним інструментом, яким в даному випадку є голка. Таким чином, інструмент дії дієслова (8), 
образно кажучи, автоматично переноситься з ситуації, яку називає дієслово, що тлумачить його і, 
відповідно, називає операції, що виконуються під час дії. 

Таблиця 2 
Спосіб представлення інформації про інструмент у дієсловах фізичної діяльності 

 
№ Тип конкретизації инструменту в дефініції 

дієслова 
Кількість 

(%) 

1. Експліцитна конкретизація 1018 
(92,5%) 

2. Імпліцитна конкретизація 82 
(7,5%) 

2.1. Імплікація через об'єкт дії 27 
(2,5%) 

2.2. Імплікація через засіб здійснення дії 15 
(1,4%) 

2.3. Імплікація через операції, що виконуються під 
час дії 

40 
(3,6%) 

Разом: 1100 
(100%) 

Висновки: 
Дефініція ДФД відбиває денотативну ситуацію дії, яку вони називають. Лексикографічне тлумачення 

ДФД містить інформацію про компоненти реальної дії, у тому числі і про його інструмент. 
При конкретизації інструменту в ДФД визначається клас предметів або їх властивості, що дозволяє 

вести мову про, відповідно, таксономічну і дескриптивну конкретизацію. Більше поширення має 
таксономічна конкретизація (див. 3.1, таблицю 1). 

Інформація про інструмент дії може бути представлена в дефініції ДФД експліцитно або імпліцитно. 
При експліцитній конкретизації називається сам інструмент або задаються деякі його властивості (див. 
3.2, приклади (3-5)). У разі імпліцитної конкретизації інструмент не має чіткого лексичного вираження в 
дефініції, конкретизація заснована на стійкому асоціативному зв'язку між інструментом і іншими 
компонентами дії, закріпленому у свідомості носіїв мови (див. 3.2, приклади (6-8). Імплікація 
інструменту в ДФД може здійснюватися через об'єкт, засіб або операції, що здійснюються під час дії, яку 
називає ДФД. Експліцитна конкретизація інструменту в ДФД переважає (див. таблицю 2). 

Перспектива дослідження. Перспектива дослідження полягає у вивченні особливостей синтаксичної 
реалізації конкретизуючого потенціалу ДФД в конструкціях, встановленні кореляцій між предикатно-
аргументною і предикатно-актантною специфікою конфігурації ДФД. 
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Клименко. О. В. Характеристика инструмента в английских глаголах физической деятельности.  

В статье исследуется один из аспектов семантики английских глаголов физической деятельности, а 
именно, отражение в их значении информации об инструменте действия. Рассматриваются разные 

типы конкретизации инструмента действия в дефиниции английских глаголов физической 
деятельности: по объему информации об инструменте в толковании глагола, по способу представления 

этой информации. Полученные данные классифицируются как, соответственно, таксономическая и 
дескриптивная, имплицитная и эксплицитная конкретизация. Приводятся статистические данные о 
частотности рассматриваемых типов конкретизаци инструмента в дефинициях английских глаголов 

физической деятельности.  

Klymenko O. V.  Instrument Characteristics in English Verbs of Physical Activity.  

The paper deals with the English verbs of physical activity, e.g. to сaulk, to fluff, to nudge, to coin, to dice, etc. 
The research considers one of the aspects of such verbs semantics: the way the information about the instrument 
of the action they denote is manifested in their meaning. Two ways of specifying the instrument are treated: the 

explicit way (when the instrument characteristics are mentioned in the verb definition) and the implicit way 
(through some associations embedded in the mind of language community members). The paper considers 
taxonomic and descriptive varieties of specifying the instrument. Some data concerning the frequency of 

different ways of instrument specifying are provided as well as the statistics about its characteristics in the verbs 
of physical activity meaning. 
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ПРЕДИКАТ СТАНУ ЯК СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНИЙ КОРЕЛЯТ ДІЄСЛІВНОГО 
ГОЛОВНОГО КОМПОНЕНТА БЕЗОСОБОВОГО РЕЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У статті проаналізовано дієслівний головний компонент безособового речення української мови в 
аспекті між’ярусних співвідношень, зокрема встановлено, що його семантико-синтаксичним корелятом 

є предикат стану; визначено диференційні лінгвальні параметри  та семантичну типологію 
віддієслівних предикатів стану в безособовому реченні української  мови; проаналізовано та зіставлено 

значеннєву специфіку предикатів стану, виражених одноособовими дієсловами та особовими дієсловами 
в безособовому вжитку. 

Головний компонент (ГК) безособового речення (БР) як експлікатор такого способу концептуалізації 
дійсності, що полягає в незалежності предикованої ознаки від волі суб’єкта, його носія, корелює з 
предикативною синтаксемою станової семантики. Предикати стану в українському мовознавстві вперше 
виділив І. Р. Вихованець [1 : 33–35], кваліфікуючи їх як окремий класифікаційний тип синтаксем, що 
охоплюють такі конкретні значення як "фізичний, інтелектуальний, емоційний стан, наявність якісної 
ознаки, стан існування / неіснування, наявності / відсутності, стан як результат дії тощо [2 : 93–111]". 
Услід за ним семантичний клас предикатів стану в українському мовознавстві виокремили 
К. Городенська [3], А. Загнітко [4], М. Мірченко [5], О. Межов [6], К. Шульжук [7], Т. Масицька [8], 
О. Леута [9], Н. Кавера [10] тощо. Характеризуючи цей тип синтаксем, лінгвісти здебільшого акцентують 
увагу на їхніх диференційних семантичних і морфологічних ознаках, установлюють їхню типологію. 
Проте досі не виявлено особливостей кореляції між семантичними типами предикатних синтаксем та 
компонентами формально-граматичної структури різних реченнєвих конструкцій, що й зумовлює 
актуальність нашої студії, метою якої є встановити семантико-синтаксичну специфіку дієслівних 
предикатів стану в безособовому реченні української мови. 

Дієслово як виразник семантики стану належить до основних засобів експлікації предикатів стану в 
українській мові. Н. Кавера дослідила, що семантико-морфологічний різновид дієслівних предикатів 
стану формує приядерну зону корпусу предикатних синтаксем цього семантичного класу [10: 8]. Так 
само, як і ядерні відприслівникові предикати стану, вони експлікують власне-стан, що є тимчасовою 
характеристикою предмета. Він не відтворює його внутрішньої суті й уможливлює те, що особа чи 
предмет може перебувати й в інших станах, не зазнаючи кількісних та якісних змін. Відмінність 
значення стану дієслівних предикатів полягає лише в наявності процесуального відтінку. 
Морфологічними виразниками дієслівних предикатів стану в безособовому реченні української мови є 
одноособове дієслово та особове дієслово в безособовому вжитку. Семантична спільність предикатів 
стану обох частиномовних реалізацій полягає в тому, що вони мають два великі значеннєві підкласи, − 
предикати зовнішнього стану та предикати внутрішнього стану істоти. Відмінності подальшої 
структуризації обох підкласів зумовлені неоднаковими кількісними та якісними характеристиками 
їхнього лексичного складу. 

В українській мові одноособові дієслова, оформлені 3-ою особою однини теперішнього й  
майбутнього часу та середнім родом минулого часу й умовного способу частіше репрезентують 
предикати зовнішнього стану: Смеркало і світало кожного дня (Остап Вишня); Зазоріє в небесах 
(М. Хвильовий); − Ой, як же довго в ту суботу вечоріло (Остап Вишня); − Що, бучки закортіло? (Остап 
Вишня). Вони об’єднують синтаксеми на позначення атмосферних станів природи та синтаксеми 
зовнішнього стану істоти або предмета. Більш чисельну та семантично неоднорідну групу становлять 
предикати на позначення атмосферних станів природи, які вказують на зміну певного явища та його 
перехід у якісно новий стан. Їхній значеннєвий діапазон охоплює такі семантичні групи: 

1) предикати на позначення зміни дня та ночі (світає, вечоріє, смеркає, сутеніє, розвиднюється, дніє 
тощо): Так смеркало і того разу (М. Матіос); Уже споночіло (В. Стус). 

2) предикати, що виражають метеорологічні та атмосферні явища (віхолити, дощити, мрячити, 
туманити, хурделити): А заморосило – вже не всидіти (В. Стус); Задощило (В. Шкляр). 

3) предикати, які вказують на температурні зміни навколишнього середовища (морозити, тепліти): З 
кожним днем надворі тепліло (В. Шкляр); Узимку страшно морозило (В. Шкляр). 

4) предикати, що вказують на зміну стану неба (зоріти, хмарити): Похмарило (І. Багряний); − Ох, і 
зоріло ж тієї ночі (В. Шкляр). 

5) предикати, які репрезентують зміну пір року (весніти, осеніти): Осеніє (І. Жиленко); Відзиміло 
(В. Шкляр). 
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До групи предикатів зовнішнього стану, що корелюють із ГК БР, оформленим одноособовим 
дієсловом, належать також предикати зовнішнього стану істоти та предмета. Їхня значеннєва 
кваліфікація обмежена лише предикатами, що виражають: 

1) везіння, успіх (таланити, фортунити, щастити): На роботі не пощастило (Л. Дереш); 
2) бажання (кортить, хочеться, бажається): І хочеться на мій селянський край (В. Стус);  
3) оцінку необхідності стану (бракує, вистачає): Бракувало свободи та щастя (В. Шкляр). 
Кількісно обмеженим є й корпус предикатів внутрішнього стану істоти. Його формують синтаксеми 

на означення фізіологічної та емоційно-психологічної сфер особи. Предикати фізіологічного стану 
репрезентують фізіологічний стан людини, який передає її загальний хворобливий стан (Його морозило, 
трусило так, що він не міг дійти до пам’яті (В. Шкляр) або дискомфортні відчуття, локалізовані в 
певній частині тіла, здебільшого в голові, очах, вухах, грудях, животі (Як вітряк, я повітря руками хапав, 
паморочилося (В. Стус); Запаморочилося в голові (Л. Дашвар); Жанну сильніше всіх нудило (Л. Дереш); 
До ранку нудило сердешного (Л. Костенко)). За цими параметрами і здійснюємо подальшу класифікацію 
предикатів фізіологічного стану, реалізованих одноособовою дієслівною лексемою. 

Предикати емоційно-психічного стану, співвіднесені з простим ГК БР, вираженим одноособовим 
дієсловом, так само групуємо за місцем його локалізації: душа, серце, груди, голова: Защеміло десь 
далеко в грудях (Л. Костенко); І марилось айстрам в яскравім півсні (О. Олесь). Кількість таких 
предикатних синтаксем, як і синтаксем попередньої підгрупи, незначна. 

Спостережено також, що існує група дієслів із первинним значенням атмосферного стану, що на рівні 
свого переносного значення виражають внутрішній стан: Перед очима розвиднялося (В. Шкляр); 
Розвидніло на білому папері (В. Стус). Метафоричному переосмисленню цих дієслів сприяє їхня змістова 
місткість та стилістична маркованість. 

Загалом корпус предикатів стану, співвіднесених із простим ГК БР, об’єктивованим одноособовим 
дієсловом, кількісно та якісно вузький,  оскільки сама група одноособових слів обмежена та історично 
замкнута. Значно ширшим за кількістю та семантичним діапазоном є корпус предикатів стану, 
формально-синтаксичний корелят яких становить простий ГК БР, виражений особовим дієсловом у 
безособовому вжитку. Серед них так  само диференціюємо предикати зовнішнього стану та предикати 
внутрішнього стану істоти. Більш широка значеннєва парадигма властива групі предикатних синтаксем, 
що маркують зовнішній стан. Останню репрезентують семантико-синтаксичні компоненти, які 
позначають зовнішній стан довкілля та людини або предмета. Корпус предикатів, які виражають 
зовнішній стан істоти або предмета формують: 

1. Екзистенційні предикати, що маркують зовнішні вияви життя людини: Так ведеться завжди (В. 
Шкляр); 

2. Одоративні предикати: Пахло роменом і свіжістю; Війнуло молоком (В. Шевчук); 3. Предикати із 
значенням руху фізичних речовин, що репрезентують: 

а) рух газоподібних речовин: Йому в обличчя потягнуло димом (В. Козаченко); 
б) рух сипучих речовин: Йому ліпило в обличчя (О. Гончар); 
3) рух рідин: Як капає синьо зі стріх (В. Стус);  
4. Предикати стану, що є наслідком конкретної фізичної дії (цей тип предикатів виражає дію 

невідомої, нерозпізнаної сили, реалізація якої можлива за допомогою певного знаряддя, вираженого 
формою орудного відмінка; але оскільки предикати дії позначають діяльність, породжену діячем і 
безпосередньо ним стимульовану, а функції діяча повинні виконувати реальні особи, переважно живі 
істоти, а не опредмечені дії, тому аналізований тип предикатних синтаксем кваліфікуємо як перехідний, 
що межує з предикатами дії та предикатами процесу): Пташині гнізда заносило жухлою травою 
(Г. Тютюнник); Під ноги враз упало (В. Шевчук);  

5. Колоративні предикати: Грало всіма кольорами веселки (В. Шкляр); 
6. Предикати стану, що позначають оптичні явища: У квартирі ще більше потемніло (Л. Дереш); 
7. Предикати, які маркують звукову градацію: Стихло (В. Шевчук); Ледь стукнуло (В. Шевчук); 

Звучало: Vira! (Л. Дереш); Вночі загуло із двору (М. Матіос);  
8. Предикати перцептивної семантики: У лісі колеться і ялицею, і листям (В. Стус). 
Вужчий семантичний діапазон властивий корпусу предикатних синтаксем, які маркують зовнішній 

стан довкілля. Його складники характеризують навколишнє середовище за астрономічно-
метеорологічними критеріями: температурний режим, тривалість світлового дня, інтенсивність та 
екстенсивність опадів тощо. Саме параметризація довкілля стала основою для наступного етапу 
стратифікації предикатних синтаксем зовнішнього стану довкілля, що корелюють з простим ГК БР, 
вираженим особовими дієсловами в безособовому вжитку. 

Диференціюємо: 
1) предикати, що означають світлові процеси, зміну дня й ночі (темніє, світліє, біліє, рожевіє тощо): 

Запалало на горизонті (В. Шкляр); На сході вже темніло (В. Шкляр);  
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2) предикати, які маркують процеси випадання атмосферних опадів (ляпати, мести, порошити, 
росити): А з неба лило, лило, лило (В. Шкляр); Завіяло дороги (В. Шкляр); Весняне поле рясно зросило 
дощем (В. Шкляр); 

3) предикати, які виражають температурні зміни середовища (тепліти, холодати, морозити): Надворі 
теплішало (В. Шкляр); Надвечір потеплішало (Л. Дереш); Повіяло холодом (В. Шкляр);  

4) предикати на означення стану неба (темнішати, світлішати, хмаритися): Небо затягувало сірими 
дощовими хмарами (В. Шкляр); За обрієм ясніло (В. Шкляр); З-поза хмари жаром заяріло (В. Стус); 

5) предикати, які репрезентують вияв стихії, атмосферно-метеорологічних явищ (блискати, гриміти, 
віяти): І враз стихло… вихор, наче птах, прилетів сюди бозна-звідки (Вал. Шевчук). 

Отже, денотативна різноплановість довкілля та багатогранність існування людини в соціумі дали 
підстави інвентаризувати кількісно широкий, семантично гетерогенний корпус предикатів зовнішнього 
стану, експлікованих особовими дієсловами в безособовому вжитку, що репрезентують 9 підгруп 
предикатів зовнішнього стану істоти та предмета й 5 підгруп предикатів зовнішнього стану довкілля. 

Менші обсяги властиві корпусові предикатних синтаксем із значенням внутрішнього стану істоти, що 
є корелятами простого ГК БР, реалізованого особовим дієсловом у безособовому значенні. Найбільш 
значеннєво різноплановими серед них є предикати емоційно-психологічного стану. Ці синтаксеми 
характеризують специфіку емоційно-вольової та психічної сфер діяльності людини, часткові вияви яких 
(тривога, радість, спокій тощо) стали координаційними параметрами, за якими типологізуємо сукупність 
цього семантичного підкласу предикатів. Розмежовуємо предикатні синтаксеми емоційно-психічного 
стану, що виражають: 

а) дискомфортний душевний стан – тривогу, незадоволення, хвилювання, збентеження, зумовлені 
побоюванням, страхом, передчуттям небажаного, неприємного, небезпечного: І мову одняло (В. Стус); 
Повіяло небезпекою (В. Шкляр); Десь у душі похололо (В. Шкляр); Заскимліло в серці (В. Шкляр); Мене 
бісило (Л. Дереш); 

б) комфортний душевний стан: Забриніло в серці теплом (Вал. Шевчук); Сяяло десь далеко в душі 
(В. Шкляр); 

в) стан психічної рівноваги: У голові посвітліло (В. Шкляр); 
Семантичну специфіку підгруп предикатів фізичного та фізіологічного стану репрезентує онтологічна 

дихотомія комфортний – дискомфортний стан. На цій підставі виділяємо: 
1) предикати фізичного стану, які виражають:  
а) стан фізичного комфорту: Після купелі його розслабило (В. Шкляр); 
б) стан фізичного дискомфорту: І замуляло йому в правому чоботі (В. Шкляр); 
2) предикати фізіологічного стану, що вказують на: 
а) стан покращення, комфорту: Тепер йому вже полегшало (Л. Яновська); 
б) стан фізіологічного дискомфорту: Встав, але зарізко, і йому заболіло (В. Шевчук). 
Кількісно найменшу групу серед предикатів внутрішнього стану істоти, виражених особовими 

дієсловами в безособовому значенні, становлять предикатні синтаксеми ментального стану, що 
репрезентують різні мисленнєві вияви – рефлексію, увагу, пам’ять тощо: Знов нагадало йому 
сьогоднішній ранок (В. Шевчук); Знову крутилося, що тут більше нікого нема (В. Шкляр). Склад цієї 
значеннєвої підгрупи предикатів, як і інших підгруп предикатів стану, що корелюють із ГК БР, 
експлікованим особовим дієсловом у безособовому вжитку, розширюють предикати, виражені 
дієслівними лексемами, що набувають безособовості на рівні переносних значень. Такі словоформи в 
семантико-синтаксичному ярусі реченнєвої конструкції широко репрезентують як предикати 
зовнішнього стану (В хаті запахло самотністю і порожнечею (В. Шевчук); Висвистіло нашу 
Незалежність у підземну трубу (М. Матіос); Розбудило громом Україну), так і предикатні синтаксеми 
внутрішнього стану людини (Шумувало в чистій душі (В. Шевчук); У душах позамерзало (Л. Костенко); 
Хмарилось у душі отамана (В. Шкляр); І раптом у мізках щось зашкварчало (М. Матіос); Бризнуло 
попід шкіру легеньким холодом (М. Матіос). Ці дієслова виконують функцію вторинних предикатів стану, 
зберігаючи своє валентне оточення, яке увиразнює експресивний та змістовий ефекти від метафоричного 
переосмислення дієслівної семантики, та виявляючи семантико-синтаксичну подібність до власне-дієслів 
на позначення фізичного та психічного стану істот. 

Підсумуємо, що семантико-синтаксичним корелятом простого дієслівного головного компонента 
безособового речення української мови є предикат стану. За особливостями формально-граматичної 
репрезентації ГК розмежовано 2 типи між’ярусних співвідношень цього різновиду у сфері односкладних 
речень: предикат стану – простий ГК БР, виражений одноособовим дієсловом; предикат стану – простий 
ГК БР, експлікований особовим дієсловом у безособовому вжитку.  За кількісним та семантичним 
критеріями домінантною є кореляція другого типу. Її межі розширюють вторинні предикати стану, що 
набувають відповідної семантичної кваліфікації внаслідок метафоризації. Корелятами простого 
дієслівного ГК БР, вираженого особовим дієсловом у безособовому значенні, є 13 значеннєвих 
різновидів предикатів зовнішнього стану довкілля і предикатів зовнішнього стану людини та предмета, а 
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також 9 семантичних типів предикатів внутрішнього стану людини. Система між’ярусних співвідношень 
простого ГК БР, оформленого 3-ою особою однини теперішнього,  майбутнього часу, середнього роду 
минулого часу та умовного способу одноособового дієслова, з предикатом стану менш форматна: її 
репрезентують 8 значеннєвих різновидів предикатів зовнішнього стану довкілля та предикатів 
зовнішнього стану людини й 9 семантичних типів предикатів внутрішнього стану людини. 
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Коваль Л. М. Предикат состояния как семантико-синтаксический коррелят глагольного главного 
компонента безличного предложения украинского языка. 

В статье проанализирован глагольный главный компонент безличного предложения украинского языка в 
аспекте междууровневых соотношений, в частности установлено, что его семантико-синтаксическим 
коррелятом является предикат состояния; также определена семантическая типология отглагольных 

предикатов состояния в безличном предложении украинского языка. 

Koval L. M. State Predicate as a Semantic-Syntactic Correlate of Verbal Main Component of Impersonal 
Sentences in Ukrainian Language. 

The article deals with the verb’s main component of an impersonal sentence of the Ukrainian language in aspect 
of interlevel correlations, spescifically, have been established that its semantic-syntactic correlate is a state 
predicate; have been defined lingual differential parameters and semantic typology of verbal predicates in 

impersonal sentence of Ukrainian language; have been analyzed and mapped semantic specificity of predicates 
expressed alone verbs and personal verbs in impersonal use. 
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ДИНАМІКА РЕАЛІЗАЦІЇ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИХ ГРУП ДІЄСЛІВНИХ ТВІРНИХ ОСНОВ 
ПРЕФІКСАЛЬНИХ ПОХІДНИХ В МЕЖАХ ОНОМАСІОЛОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ 

АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У  статті зроблено спробу простежити динаміку реалій навколишнього світу, виражених дієслівними 
твірними основами префіксальних похідних, які приймали участь в утворенні ономасіологічних 
категорій упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови. Комбінація діахронного та 

синхронного підходів у дослідженні визначає не тільки ядра й периферії реалій, а також пояснює 
причини формування системи явищ, характерних для кожної окремої ономасіологічної категорії. 

Актуальною проблемою сучасної лінгвістики є вивчення сутнісного підходу до розгляду мовних 
об’єктів і явищ, що є основним предметом дослідження таких теоретичних дисциплін як ономасіологія та 
теорія номінації. Аналіз співвідношення двох типів структур – ономасіологічної та мовної (формально-
семантичної) "означає, передусім, аналіз співвідношення початкових значень мотивуючих одиниць і 
використаного формального засобу зі значенням результативності" [1: 266]. Сьогодні на порядок денний 
чимраз виразніше ставляться питання, пов’язані з апробацією та знаходженням нових шляхів 
дослідження дериваційної семантики в межах префіксально-ономасіологічних категорій у зв’язку з 
широким запровадженням елементів формально-семантичного моделювання й корпусного аналізу. 
Дослідження процесу розширення лексичного складу словотвірними засобами у галузі дериватології та 
ономасіології займалися такі лінгвісти як [1 – 5]. Однак дериваційно-ономасіологічний аспект розвитку 
префіксального словотворення, незважаючи на його важливість для збагачення словникового складу 
сучасної англійської мови, донині залишається найменш висвітленим у науковій літературі та 
лексикографічній практиці. 

Метою нашого дослідження є опис розвитку дериваційно-семантичних характеристик віддієслівних 
префіксальних похідних, які функціонували у межах  ономасіологічних категорій протягом чотирьох 
періодів розвитку англійської мови. 

Для проведення наукового аналізу досліджуваних одиниць нами встановлено інвентар префіксальних 
одиниць та ЛСГ префіксально-ономасіологічних категорій у кожному з періодів. У статті виділено 9 ЛСГ 
твірних основ (ТО), запропоновані П. П. Литвиновим [3]: 1) фазові дієслова (V1 ); 2) дієслова руху (V 2 ); 
3) дієслова наявності (V 3 ); 4) дієслова місцезнаходження (V 4 ); 5) дієслова буття (V 5 ); 6) дієслова 
вираження почуттів (V 6 ); 7) дієслова інтелектуальної діяльності (V 7 ); 8) дієслова фізичної діяльності 
(V 8 );  9) дієслова спілкування (V 9 ). 

Для визначення ядра та периферії ЛСГ віддієслівних префіксальних похідних, які беруть участь у 
формуванні ономасіологічних категорій, скористаємося системою обчислення, яку запропонувала 
Є. І. Гороть: до ядра належать ЛСГ, що складають 75 % (±5 %) усього масиву зафіксованих концептів, 
основний склад (разом із ядром) охоплює 90 % (±5 %) досліджуваного масиву; інші розглядаються, як 
периферійні [5: 134]. 

Ядровими ЛСГ ономасіологічної категорії локативності (ОКЛ) у давньоанглійській мові є ЛСГ 
вербальних ТО зі значенням "рух", "робочі операції" та "спілкування / відносини"; вони складають 75 % 
усіх значень. Центрові значення руху, ручної праці та спілкування цього періоду вказують на таку 
характеристику бачення світу тогочасними людьми, як примітивні базові поняття їхнього суспільного 
життя, дії, способи переміщення та стосунки між ними. Такі смислові компоненти ядра залишилися у 
ранньоновоанглійській – 65 % та новоанглійській – 74 % мовах. Єдина відмінність полягала в тому, що 
для давньоанглійської ОКЛ найбільш репрезентативною ЛСГ була ЛСГ V 2 , тоді як у 
ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ такою ЛСГ є V 8 , кількість похідних від якої значно 
збільшилася у середньоанглійській мові.  

Аналіз префіксальних дієслівних похідних середньоанглійської ОКЛ показав, що ядровими ЛСГ 
вербативних ТО є тільки ЛСГ на позначення "робочі операції" та "рух", у зв’язку зі збільшенням 
префіксальних похідних, утворених із участю ЛСГ "робочі операції" – 71 %. Таке збільшення 
префіксальних похідних цієї ЛСГ зумовлений необхідністю позначення різних видів фізичної діяльності 
під час бурхливого розвитку ремісництва у середньоанглійському періоді, а їхній стабільний ріст у 
ранньоновоанглійській та новоанглійській ОКЛ свідчить про розширення кола понять, що стосуються 
позначення зазначеної діяльності разом із застосуванням різних технічних засобів. Відповідно до нашого 
дослідження логічно припустити, що значення локативності в подальшому розвитку англійської мови 
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будуть набувати префіксальні похідні від ЛСГ дієслівних ТО "робочі операції". Наприклад: to throughcut 
– прорізати наскрізь (V8 ).            

Менш репрезентативними є об’єкти навколишнього середовища, позначені давньоанглійськими 
префіксами ОКЛ, що складаються з ЛСГ зі значенням "наявність", "місцезнаходження" та "буття" – 
17 %. Перехід із ядра середньоанглійськогї ОКЛ ЛСГ на позначення "спілкування / стосунки" в 
основний склад зумовили перехід менш репрезентативних ЛСГ дієслівних ТО у периферію. Цьому також 
сприяло зменшення реалізації ЛСГ дієслівних ТО на позначення "наявності" й "буття" та відповідно 
збільшення "інтелектуальної діяльності". Тому основний склад середньоанглійської ОКЛ включає ЛСГ 
вербальних ТО на позначення: "спілкування/стосунки", "місцезнаходження", "інтелектуальної 
діяльності" – 21 %. До зазначених вище компонентів основного складу в ранньоновоанглійській та 
новоанглійській ОКЛ додалася ще ЛСГ на позначення "буття". Це зумовлено збільшенням її 
репрезентації префіксальними похідними у цій категорії. Наприклад, to introspect – вдивлятися (V 7 ); 

Найменш притаманний індекс локативності у давньоанглійській мові для вербативних ТО на 
позначення ЛСГ таких більш абстрагованих понять, як "стан" та "інтелектуальна діяльність" – 8 %. Як 
уже було зазначено вище, зміни кількості префіксальних похідних, утворених з участю вербативних ТО 
на позначення ЛСГ: "мислення", "наявності" та "буття" зумовили і зміни на периферії 
середньоанглійської ОКЛ. До периферійних ЛСГ на позначення "стану" переходять з основного складу 
ЛСГ на позначення "наявності" та "буття". Периферія цього періоду складає 8 %. Єдиною відмінністю 
серед периферійних груп ОКЛ у ранньоновоанглійській та новоанглійській мовах є перехід ЛСГ на 
позначення "буття" в основний склад, у зв’язку зі збільшенням кількості її префіксальних похідних. Так, 
периферія ОКЛ цих періодів включає ЛСГ на позначення "стану", "почуття" та "наявності" і складає 
відповідно 5 %. 

Категорія фазовості (далі – КФ) характеризується також наявністю всіх виділених нами 9 ЛСГ ТО, 
що свідчить про те, що явища навколишнього середовища активно набувають характеристик фазовості. 
Ядро ЛСГ ТО префіксальних похідних КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови 
звузилося, і в останні два періоди його складники зазнали значних змін, і тільки дві ЛСГ ТО залишилися 
незмінними, до яких належать ЛСГ V 9  та V8 . У давньоанглійській мові до ядрових груп входили також 
ЛСГ V 2  та V 5 , які у середньоанглійській залишилися в  основному складі, однак втратили статус 
ядрових. У ранньоновоанглійський період ядро ОКФ поповнилося ЛСГ V 7  замість 2 ЛСГ, які вийшли з 
нього у попередньому періоді. У новоанглійській мові склад ядра залишився незмінним. Звуження ядра 
до 2 ЛСГ – V 9  і V 8 , які витіснили інші дві групи до основного складу та поява лише однієї ЛСГ V7, 
відбулося через зменшення похідних у цих групах. Наприклад, to remount – знову піднятися (V 2 ). 

Основний склад ЛСГ ТО КФ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови розширюється і 
замінює одні складники іншими. Найбільш кардинальні зміни відбуваються у середньоанглійській мові, 
коли простежується розширення основного складу та заміна одних компонентів іншими. Так, у 
давньоанглійській мові до основного складу входили ЛСГ V 4  і V 7 , тоді як у середньоанглійській він 
розширився за рахунок ЛСГ V 5  та V 2 , які були ядровими у попередньому періоді і замінили ЛСГ V 4 , 
що стала периферійною. У ранньоновоанглійській мові збереглася однакова кількісна репрезентація 
основного складу, хоча відбулася заміна одних ЛСГ на інші: ЛСГ V 7 , яка стала ядровою, замінила ЛСГ 
V 6 , що у попередні періоди належала до периферії, а решта ЛСГ залишилися без змін. У 
новоанглійській мові не було виявлено ніяких відмінностей від попереднього періоду. Наприклад, to 
postexist – існувати після (V 5 ). 

Периферія КФ характеризується незначною зміною кількості ЛСГ, тобто вони не зазнали ні 
розширення, ні звуження. Значні зміни, однак, простежуються в інвентарі ЛСГ, які варіювалися у зв’язку 
з переходом одних ЛСГ у ядро та основний склад, а інших, навпаки – у периферію з ядра та основного 
складу. Постійно периферійними ЛСГ протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови 
залишалися ЛСГ V 3  та ЛСГ V1 . У давньоанглійській та середньоанглійській мовах до неї належала 
також ЛСГ V 6 , яка згодом увійшла до основного складу. З основного складу у середньоанглійській мові 
до периферії відійшла ЛСГ V 4 , яка і залишилася у цьому статусі  у ранньоновоанглійському та  
новоанглійському періодах. Наприклад, to astellan – осісти  вперше  (V 4 ).   

Широке коло фрагментів навколишнього світу піддається категоризації зі значенням оцінки. Усі 9 
ЛСГ, виокремлені в нашому дослідженні, характерні для ономасіологічної категорії оцінки (ОКО). 
Аналіз динаміки реалізації ЛСГ у межах ОКО продемонстрував, що ядро ОКО протягом чотирьох 
періодів розвитку англійської мови не зазнало значних змін. Тільки у ранньоновоанглійській мові 
відбулася заміна одного ядрового елемента іншим. Так, ядро у давньоанглійській та середньоанглійській 
мовах формувалося за участю: V 8 , V 9 , V 2 , V 6 , і тільки у ранньоновоанглійській мові ЛСГ V 6  
відійшла до основного складу, а її місце зайняла V 5 . Натомість елементи основного складу ОКО 
протягом чотирьох часових відрізків розвитку англійської мови постійно варіювали, незмінною 
залишалася лише одна ЛСГ – V 7 . І тільки у ранньоновоанглійський період сформувався незмінний 
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основний склад. Так, у давньоанглійській мові поряд із  ЛСГ V 7  до основного складу входили V 5  та 
V 4 . У середньоанглійський  період ЛСГ V 4  була витіснена на периферію, а у ранньоновоанглійський 
період ЛСГ V 5  стала ядровою й витіснила  ЛСГ V 6  в основний склад, а та, у свою чергу, витіснила ЛСГ 
V 3  знову на периферію. Отже, основний склад ОКО у ранньоновоанглійській мові був сформований з 2 
ЛСГ (V 7  та V 6 ) і залишився незмінним у наступному періоді. Наприклад, to pregraviate  – притягувати 
сильніше (V8 ), to forsluggen – ігнорувати / повністю не звертати увагу (V 7 ).  

Периферія ОКО протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови варіювала у трьох перших 
періодах і остаточно сформувалася у ранньоновоанглійській мові. Єдиним її незмінним компонентом у 
динамічному процесі формування ОКО є ЛСГ V1 . У середньоанглійському періоді ЛСГ V 3  з периферії, 
на якій вона знаходилася у давньоанглійській мові, перейшла до основного складу й витіснила на 
периферію ЛСГ V 4 . Проте вона знову була витіснена на периферію ЛСГ V 6  у ранньоновоанглійській 
мові. Тому в наступні два періоди (ранньоновоанглійський та новоанглійський) периферія ОКО 
репрезентується  ЛСГ V1 , ЛСГ V 3  та ЛСГ V 4 . 

Ядровими групами оноамісологічної категорії контрарності (ОККн) упродовж чотирьох періодів 
розвитку англійської мови виявилися: V 9 , V8 , до яких у середньоанглійській мові приєдналися V 7  і 
витіснена у ранньоновоанглійській V 6 . Компоненти основного складу цієї категорії кожного періоду 
змінювалися. Так, у давньоанглійській мові вони охоплювали: V 6 , V 2 , у середньоанглійській V 4  
витіснила V 2  з основного складу, у ранньоновоанглійській V 6  перейшла до ядра, а V 5  витіснила V 4  на 
периферію. Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови до периферії належали V 3  і V1 . До 
неї у давньоанглійській мові також уходили: V 7 , V 5 , V 4 . Однак уже у середньоангійському періоді V 7  
стала ядровою групою, а V 4  витіснила з основного складу V 2  на периферію, у ранньоновоаглійській 
мові це саме зробила V 5  щодо V 4 .  Наприклад, to instop – раптово зупинитися (V1 ) .    

Віддієслівні префіксальні похідні значно менш характерні для ономасіологічної категорії каузативності 
(ОККз), ніж для ОКЛ, ОКФ, ОКО, ОККн. Відповідно, фрагменти навколишнього світу, відображені 
дієслівними лексичними одиницями, які можуть підлягати цьому типу категоризації, репрезентовані тільки 7-
ма ЛСГ з 9-ти нами встановленими: дієслова на позначення: "руху", "наявності", "місцезнаходження", "буття", 
"інтелектуальної діяльністі", "дії", "спілкування". Причому префіксальні дієслова на позначення "наявності" 
почали класифікуватися в ОККз, тільки починаючи з середньоанглійського періоду. Такі ЛСГ, як "фазові 
дієслова" та "почуття" взагалі не підлягають цій категоризації. 

Протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ОККз зазнало помітних змін у кількісній 
репрезентації своїх компонентів. Єдина група, яка входила до нього протягом усього зазначеного часу, є ЛСГ 
V 2 . Решта компонентів супроводжувалися змінами. У давньоанглійській мові вона була представлена, крім 
V 2 , ще V 5 та V 6 . У середньоанглійській мові ЛСГ V 6  переходить до основного складу, а ядровою стає ЛСГ 
V8 . Наступних змін ядро ОККз зазнає аж у новоанглійський період, коли ЛСГ V 5  переходить до основного 
складу, а ядровою стає ЛСГ V 7 . Наприклад, to geblæcan – стати блідим (V 5 ). 

Давньоанглійський основний склад цієї ОККз повністю відрізняється від новоанглійського. У 
давньоанглійській мові він включав тільки одну ЛСГ V 8 , а у сердньоанглійський період був 
представлений зовсім іншими ЛСГ: V 6 , яка перейшла до нього з ядра, та V 9  – з периферії і 
продовжувала його утворювати аж до новоанглійського періоду. У ранньоновоанглійській мові його 
компоненти продовжували змінюватися, внаслідок чого V 6  стала периферійною групою, а V 7  почала 
формувати основний склад. У новоанглійській мові до основного складу з ядра перейшла і V 5 . 
Наприклад,  to bichaunten – зачаровувати (V 9 ). 

Периферійні групи також варіювалися протягом чотирьох періодів розвитку англійської мови. 
Єдиною периферійною групою, яка жодного разу не змінювала свого статусу, є ЛСГ V 4 . У 
давньоанглійській мові периферія охоплювала: V 4 , V 9  та V 7 , у середньоанглійській – V 3 , яка так і 
залишилася периферійною до новоанглійського періоду, а V 9  почала входити до основного складу. ЛСГ 
ранньоновоанглійської мови залишилися незмінними і у новоанглійському періоді. Так, у 
ранньоновоанглійській мові до периферії відійшла  ЛСГ V 6 , а ЛСГ V 7  почала формувати основний 
склад. Наприклад, to denull – обнулити (V 3 ). 

Значення соціативності упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови репрезентовано всіма 
ЛСГ дієслівних ТО, крім ЛСГ на позначення "фазових дієслів". ЛСГ на позначення "буття" та 
"наявності" не набували цього значення у середньоанглійській мові, однак представляли його вже у 
ранньоновоанглійському періоді.  

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови ядро ономасіологічної категорії соціативності 
(ОКС) складають: ЛСГ V 8  і V 9 , а також V 2 , яка перейшла до основного складу у середньоанглійській 
мові та знову стала ядровою у ранньоновоанглійській. До ядра у давньоанглійській мові також входили 
V 6  і V 7 , які згодом перейшли до основного складу. Отже, у ядрі зменшилася кількість компонентів за 
рахунок розширення словотвірного потенціалу одних ЛСГ та його звуження в інших. Наприклад, to 
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convocate – закликати разом (V 9 ). Основний склад ТО упродовж чотирьох періодів розвитку 
англійської мови зазнав повністю зміни його компонентів без кількісного розширення. Так, у 
давньоанглійській мові до нього належала V 5 , у середньоанглійській вона була витіснена на периферію 
V 2 , у ранньоновоанглійській мові V 2  набула поширення і стала ядровою, а її місце зайняли V 6  і V 7 . 
Наприклад, to gecnuwian – дізнаватися разом (V 7 ). У давньоанглійській мові периферійною групою 
зафіксовано V 4  і V 3 , які у середньоанглійській мові взагалі перестали утворювати ОКС. Периферія 
ОКС також зазнала розширення. У давньоанглійській мові вона складалася з V 4 , V 3 , у 
середньоанглійській розширилася за допомогою ядрових V 6  і V 7 . У ранньоновоанглійському періоді 
майже всі її компоненти знову змінюються: до незмінної периферійної V 4  знову приєднуються V 3  і V 5 , 
які вийшли з ужитку в середньоанглійській мові; словотвірний потенціал V 6  і V 7  зазнає незначного 
розширення, і вони перестають бути периферійними, переходячи до основного складу. Наприклад, to 
efensargian – співпереживати (V 6 ).    

Упродовж чотирьох періодів розвитку англійської мови значення категорії заперечення (ОКЗ) 
набувається невеликою кількістю ЛСГ дієслівних ТО, які відображають явища навколишнього світу: 
ЛСГ на позначення "руху", та "виконання дій". Нами також були виявлені ЛСГ дієслівних ТО, яким 
надавалося значення заперечення протягом одного або двох етапів у розвитку англійської мови: ЛСГ на 
позначення "спілкування" – у давньоанглійській та ранньоновоанглійській мовах, ЛСГ на позначення 
"місцезнаходження", "інтелектуальної діяльності", "почуттів" – у середньоанглійській. Невелика 
кількість ЛСГ, які беруть участь в утворенні ОКЗ, не дає змоги встановити ядро, основний склад та 
периферію цієї категорії. Наприклад, to mishopien – не надіятися (V 6 ). 

Значенням партитивності (ОКП) репрезентується участю п’яти ЛСГ в утворенні префіксальних 
похідних із дев’яти. ЛСГ ТО дієслів на позначення "інтелектуальної діяльності", "фізичної діяльності" та 
"спілкування" характерні для цієї категорії, починаючи вже з давньоанглійської мови і до сьогодні. Ще 
одна ЛСГ ТО дієслів на позначення "руху" характеризувалася значеннями ОКП тільки у перші два 
періоди розвитку англійської мови: давньоанглійський та середньоанглійський. Невелика кількість 
префіксальних похідних, утворених ЛСГ ТО за допомогою префіксів ОКП, є недостатньою для 
визначення показників ядра, основного складу та периферії для цієї категорії. Наприклад, to totasen – 
розірвати на шматки (V 9 ). 

Отже, інвентар ЛСГ у межах кожної префіксальної ономасіологічної категорії варіює від найбільш до 
найменш репрезентативних.  Упродовж усіх чотирьох періодів розвитку англійської мови до активних 
ЛСГ у межах дієслівних ТО, які формують ОКЛ, ОКФ, ОККн, ОКО, ОККз, ОКС, ОКЗ, ОКП, 
належать дієслова на позначення: "руху"; "почуттів"; "буття"; "інтелектуальної діяльності"; "фізичної 
діяльності"; "спілкування". Вони, як правило, формують ядро ОК або входять до її основного складу. 
Решта дієслівних ТО охоплюють: "фазові дієслова"; "дієслова наявності та місцезнаходження", що не 
беруть активної участі в формуванні префіксально-ономасіологічної категорії. Перспективою 
подальшого наукового пошуку з обраної у роботі проблематики може бути дослідження дериваційно-
ономасіологічної динаміки сполучуваності компонентів структурно-семантичних моделей у 
відад’єктивних та відадвербіальних префіксальних похідних як в англійській, так і в інших мовах за 
вперше запропонованою нами методикою проведення діахронного аналізу афіксального словотворення.   
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Мигорян О. В. Динамика реализации лексико-семантических групп глагольных основ префиксальных 
производных в рамках ономасиологических категорий английского языка. 

В статье сделана попытка исследовать динамику реалий окружающей среды, выраженных 
глагольными основами префиксальных производных, которые участвовали в формировании 

ономасиологических категорий на протяжении четырех периодов развития английского языка. 
Комбинация диахронного и синхронного подходов в исследовании производных определяет не только 
ядра и периферии реалий, а также объясняет причины формирования системы явлений характерных 

для каждой отдельной ономасиологической категории. 

Migorian O. V. The Dynamic of Lexico-Semantic Groups Realization of Prefixal Derivatives Verbal Basis 
within the English Onomasiological Categories.  

The article presents an attempt to investigate the dynamic of environment realias expressed by verbal basis of 
prefixal derivatives, which took part in the onomasiological categories formation during four periods of the 

English language development. Combination of diachronic and synchronous approaches in the research of the 
derivatives defines not only nuclei and periphery of realias and also explains the reasons of the formation of 

phenomena system typical for every separate onomasiological category. 
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ТОПОС МІСТА В ПОЕЗІЇ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА 

У статті досліджено урбаністичні мотиви поезії Б. Брехта, проаналізовано поетичні топоси його 
міських текстів, авторську оцінну концепцію міста, яка характеризується як есхатологічна, 

семантичні опозиції: місто – природа, місто – людина, місто – суспільство, місто – інше місто. 
Виявлено, що есхатологічні міські мотиви Б. Брехта цілком відповідали настановам поетики 

експресіонізму, з яким співвідноситься його творчість. 

Місто – це невід'ємна частина, а радше сказати – органічна суть, єство сучасної цивілізації, а відтак і 
усіх її матеріальних та духовних проявів, у тому числі й мистецьких. Історія самого міста, звісно, 
випереджає у часі появу урбаністичної поезії, оскільки поезія, як і література загалом, є відгуком на такі 
явища людського життя, які набувають статусу суспільно-значимих, екзистенційно-ціннісних, а місто, і 
головне – його роль у житті людини не відразу стало таким, яким ми сприймаємо його сьогодні. Власне, 
саме питання: природа чи цивілізація як дилема, яка взаємовиключає амбівалентне сприйняття обох 
членів даної семантичної опозиції, постала лише в добу Просвітництва, але вже невдовзі, завдячуючи 
стрімкому розвитку матеріально-технічної складової людської цивілізації, капіталізації економічних 
стосунків між членами суспільства і художніми пріоритетами літератури реалізму, яка віддзеркалила усі 
ці драматичні колізії та зміни, місто рішуче відтісняє природу в суспільній свідомості людства і 
поступово стає головним героєм літератури в майже усіх її жанрово-родових видозмінах. Рішучий 
наступ міста на поезію відбувається дещо пізніше, ніж у прозі та драматургії. Першовідкривачами 
світової урбаністичної поезії вважаються американець Волт Вітмен і француз Шарль Бодлер. Третім 
поетом, який остаточно ствердив урбаністичну тематику в європейській поезії, став бельгієць Е. Верхарн. 
Попри те, що урбаністична поезія як стверджений факт існує щонайменше з другої половини XIX ст., її 
літературно-критичні рефлексії з'являються фактично лише через сто років. Своєрідною компенсацією за 
''втрачений час'' став своєрідний літературознавчий бум або культ міської тематики, який розпочався 
близько 20-ти років назад у Росії, а згодом перекинувся в Україну і триває до сьогоднішнього дня. 
Щоправда, якщо в російському літературознавстві поняття ''міський текст'' за уживаністю навряд чи 
поступається таким традиційним термінам, як метафора, епітет, сюжет чи композиція, а поетична міська 
географія російських міст дотепер вивчається вже на рівні не столичних (які давно досліджені), а 
провінційних міст, то в українському літературознавстві художня урбаністика робить лише перші кроки. 
Втім, достатньо переконливі і масштабні: щодо вітчизняної урбаністичної прози захищена докторська 
дисертація Віри Григорівни Фоменко ''Українська урбаністична проза XX століття: еволюція, 
проблематика, поетика'' (2008). Становлення та розвиток вітчизняної урбаністичної поезії досліджені в 
кандидатській дисертації І. В.Вихор ''Дискурс міста в українській поезії кінця XIX – першої половини 
XX століття'' (2011). 

Оскільки дослідження поетичної урбаністики, як доводить практика згаданих дисертаційних 
досліджень, вимагає звернення до дещо специфічної літературознавчої термінології, спробуємо 
визначитись з відправними аксіологічними поняттями, які зазначені в назві статті. Як відомо, термін 
''топос'' має давньогрецьке походження і в практиці риторичних вправ служить вказівкою на певні усталені, 
постійно повторювані, так звані ''загальні місця'', інакше – загальновживані кліше думки або виразу, щось 
таке, що в певній сюжетній схемі або жанрі сприймається як органічний і невід'ємний елемент його 
семантичної логіки. Водночас, у сучасній лінгвістиці та літературознавстві термін ''топос'' набув і дещо 
іншого значення, яке приблизно (з огляду на множинність понятійних смислових контекстів вживання 
терміну ''топос'') можна означити так: просторово-предметна реалія, яка концентрує у собі певні 
семантично-ціннісні аспекти людського буття. Водночас, вважаємо за необхідне наголосити на близькій 
семантичній спорідненості терміну ''топос'' із загальноуживаними в урбаністичному літературознавстві 
поняттями ''міський текст'' і ''дискурс міста''. Як зауважує дослідниця вітчизняної поетичної урбаністики І. 
Вихор, дискурс міста – це ''понятійна величина, похідна від поняття ''міський текст''. Міський текст – це 
своєрідний текст у тексті, сукупність знакових для образу міста його семантичних ознак, яка залишається 
більш або менш усталеною в більшості текстів, що репрезентують дане місто. Дискурс міста – це та мова, 
якою говорить міський текст, система його правил, його семантичної граматики. Інакше кажучи, дискурс 
міста – це специфічні, притаманні міським текстам принципи та закономірності художньої організації 
урбаністичної семантики та поетики, які дають змогу встановлювати та вивчати основні типологічні моделі 
образу міста в міських текстах української лірики'' [1: 5]. 

Тема міста в творчості Б. Брехта багатоаспектна, і може бути досліджена не лише у його поезії, але й 
драматургії. Стосовно ж поетичної урбаністики Б. Брехта варто зауважити, по-перше, що Б. Брехт, попри 
наявність у його творчому спадку певної кількості поетичних текстів, які можуть бути ідентифіковані як 
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міські, не належить до когорти тих поетів, яких традиційно називають ''співцями міста'', по-друге, 
біографічні обставини практично постійного міського місцепроживання Б. Брехта, звісно, не могли не 
відбитись на художніх пріоритетах його світосприймання, відтак наявність у корпусі його поетичних 
текстів значної частини віршів, які більшою або меншою мірою можна ідентифікувати як міську поезію, 
також є фактом незаперечним. З іншого боку, якщо розглядати поезію Б. Брехта крізь призму 
традиційних літературознавчих жанрово-тематичних настанов, то серед його текстів знайдеться не так 
вже й багато пейзажних або суто філософських чи інтимних віршів, тобто текстів, які у тематичному 
відношенні чітко відмежовували б артикульований поетом текст від власне міської семантики, чи 
принаймні місця (а це, як правило, місто), де створювався текст, або обставин, які його мотивували (а це 
знову ж таки майже виключно проблеми великого міста та його мешканців). 

Закономірно, що і найбільш ранні поетичні тексти Б. Брехта простежують тематичний зв'язок із 
містом. Більш того, сам Б. Брехт цей зв'язок акцентує: 

Я, Бертольд Брехт, зачат в лесах дремучих. 
Мать моя вынесла меня в города 
В чреве своем. И холод лесов дремучих 
Во мне останется навсегда.  
Асфальтный город – мой дом... 
/.../ 
Я надеюсь, что в пору грядущих землетрясений 
От горечи не затухнет сигара моя. 
Так думаю я, Бертольд Брехт, из лесов дремучих 
Занесенный матерью в эти асфальтные края. 
(''О бедном Б. Б.'') [2: 81-82]. 
 
Як відомо, серед творчих планів Б. Брехта було й створення окремого міського поетичного циклу. 

Вірші цього циклу були задумані Б. Брехтом як тексти для платівок, але, зрештою не були видані ані на 
платівках, ані у вигляді окремої книжки. І лише пізніше, в 1930 році автор оприлюднив десять віршів 
цього циклу, які об'єднав під назвою ''З хрестоматії для міських жителів''. Крім того, в різний час Б. 
Брехтом були написані кілька поетичних текстів, які можна назвати взірцево міськими. Це ''О городах''', 
''О бедном Б. Б.'', ''Померкшая слава Нью-Йорка, города-гиганта'' та ін. 

Міський хронотоп поезії Б. Брехта достатньо широкий. У часовому розрізі це і прадавні історичні 
міста: Фіви, Вавілон, Рим, і міста поетової сучасності, які, в свою чергу, чітко співвідносяться з трьома 
часовими проміжками: передвоєнні, міста періоду другої світової війни і післявоєнні міста. Просторова 
міська географія поетичної урбаністики Б. Брехта також достатньо широка: це і міста Німеччини, 
насамперед, Берлін та Гамбург, англійський Лондон, російська Москва, американські Нью-Йорк і Лос-
Анджелес, Форт-Дональд, епізодично згадувані Париж, Прага, Варшава, Осло, Роттердам, Брюссель, 
міфологізовані Гамельн і Лодзь, узагальнений міський простір ''від Лондона до Сінгапура'', а також місто 
взагалі, без конкретного імені й національності, яке концентрує в собі усі ознаки міського способу життя 
людини і водночас усі переваги, а скоріше – вади міського способу життя. 

Як міський поет Б. Брехт у своїх поетичних міських текстах, звичайно, віддзеркалює значну масу 
специфічних власне міських реалій, зокрема професій міських мешканців: робітників, залізничників, 
урядовців, політиків, митців, судців, спортсменів, учених, винахідників, шоферів, жебраків, злочинців, 
повій, а також предметних атрибутів, які обумовлюють специфіку міського існування: залізниця, потяг, 
мости, міський транспорт, літак, телефон, радіозв'язок, кінематограф, фабричні цехи, новобудови, метро, 
театр, магазини, гроші, жувальна гумка тощо. 

Звісно, будь-який поет міста цікавить читача і дослідника, насамперед, не тими атрибутами урбаністичної 
цивілізації, які змальовуються у його поетичних текстах, а тим концептуальним, ідейним та емоційним 
модусом, який визначає його ставлення до описуваного ним міста та реалій життя його мешканців. 

Авторська концепція міста загалом, яка семантично організує предметно-образну даність 
зображуваного ним міського простору під кутом зору певних аксіологічно-оцінних настанов, спирається 
на дві аксіологічні парадигми, які, за визначенням І. Вихор, умовно можна назвати ''утопічною і 
есхатологічною''. Кожна з них містить узагальнену оцінку міста й породжує відповідну модель його 
семантичної символіко-міфологічної інтерпретації. 

Утопічна модель символіко-міфологічної інтерпретації міського поетичного топосу розглядає місто 
як своєрідне осереддя та тріумф цивілізації і культури, як запоруку розвитку цивілізації, як модель 
простору, в якому закладаються основи нового людського буття, найбільш сприятливого для всебічного 
розвитку людської особистості й суспільства загалом. 

Есхатологічна модель символіко-міфологічної інтерпретації міського поетичного топосу оцінює місто 
як головний чинник занепаду культури і цивілізації, порушення гармонії між людиною та природою, 
людиною та культурою. ''Місто, що постає в аксіологічних межах есхатологічної моделі – це місто 
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напередодні загибелі, місто, просякнуте катастрофічними очікуваннями та песимістичними настроями, 
простір, у якому руйнуються онтологічні основи буття'' [1: 14]. 

Семантично-оцінна модель міста в поезії Б. Брехта безумовно належить до есхатологічного типу, що, 
наприклад, переконливо доводять його ''програмні'' міські тексти: 

Под ними текут нечистоты.  
Внутри – ничего, а над ними клубятся дымы.  
Мы были внутри. Мы там заполняли пустоты.  
Мы быстро исчезли. Исчезнет и город, как мы.  
(''О городах'') [2: 60]. 
Міська есхатологія Б. Брехта органічно вписується, з одного боку, в загострено-хворобливі 

очікування близької катастрофи, викликані економічними негараздами, стрімким наступом матеріально-
технічної цивілізації і, навпаки, девальвацією традиційних духовних цінностей, посиленням загрози 
фашизму та нової війни. З іншого боку, есхатологічні міські мотиви Б. Брехта цілком відповідали й 
настановам поетики експресіонізму, з яким співвідноситься його творчість. 

Есхатологічна модель міста в поезії Б. Брехта реалізується в межах кількох семантичних опозицій, які 
умовно можна охарактеризувати так: 

1. Місто в конфлікті з природою. Для даної семантичної опозиції притаманне протиставлення 
міського та природного способу життя. Конфлікт природного та міського можна спостерігати в таких 
поезіях Б.Брехта, як ''Песня железнодорожников из Форт-Дональда'' або ''О бедном Б. Б.''. 

2. Місто у конфлікті з людиною. Дана семантична опозиція в міській поезії Б. Брехта представлена 
найбільшою кількістю віршів: ''О городах'', ''Не оставляй следов'', ''О пятом колесе'', ''Об опасности ни 
слова!..'', ''Оставьте все ваши мечты'', ''Четыре предложения человеку с разных сторон в разное время'', 
''Мне часто снится ночами...'', ''Обращение к властям'', ''Чем жив человек'', ''Ночлег'', ''Померкшая слава, 
Нью-Йорка, города-гиганта'', ''Размышления девушки из ревю во время стриптиза'', ''Размышляя про ад'', 
''Дела в этом городе таковы...'', ''Выложи товар''. Конфлікт міста й людини в поезії Б. Брехта призводить 
до тотального матеріального пригнічення і духовного спустошення останньої. Міська людина втрачає 
свою духовну ідентичність, обертається на сіру і безлику істоту, зливається з таким же сірим натовпом 
''разовых людей, пришедших из ниоткуда, едущих в никуда'' (''Размышляя про ад'') [2: 239]. 

Міста порівнюються у Б. Брехта з пеклом, в якому ще за життя покарані живі мерці ведуть жалюгідне 
існування. Міра відчуженості людини в місті така, що у ліричного героя, міського мешканця виникає 
ілюзія, що не він, а хтось інший зайняв його місце у його ж власному будинку: 

Мои ближайшие родственники  
Отчужденно глядят на меня.  
Жена, с которой я спал семь лет,  
Вежливо раскланивается со мной в прихожей 
И проходит с улыбкой  
Мимо. 
/.../ 
Белье, висящее на дворе 
Для просушки, – мое белье, я узнаю его 
Точно. Вглядевшись пристальней, вижу, 
Разумеется, 
Швы и заплатки. 
Кажется, 
Будто меня раздели. Другой  
Кто-то живет здесь и даже  
В собственном моем  
Белье. 
(''Мне часто снится ночами...'')  
[2: 87-88]. 
3. Місто у конфлікті із суспільством. Дана семантична опозиція має на увазі певні суперечності, які 

з'являються між більш або менш усталеними суспільними історичними традиціями та нововведеннями, 
що характеризують розвиток міста. У міській поезії Б. Брехта ці суперечності головною мірою пов'язані 
із відображенням тих змін у житті міста, які спричиняє зростання фашизму (''Когда фашизм набирал 
силу'', ''Медея из Лодзи'', ''Сообщение из Германии'', ''Служебный поезд'', ''Ужасы режима'', ''Запрещение 
театральной критики'' та ін. 

4. Місто у конфлікті з іншим містом. Протиставлення різних міст у міській поезії Б. Брехта не 
виражене яскраво і простежується швидше на рівні інтуїтивно домислюваного ідеологічного контексту. 
Так, коли у вірші ''Московский рабочий класс принимает великий метрополитен 27 апреля 1935 года'' або 
у вірші ''Великий Октябрь'' пафосно змальовуються новобудови Москви, святковий настрій, який панує 
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на її вулицях, підкреслена гармонія між власне містом та її мешканцями, то стає зрозумілим, що, крім 
всього іншого, дані твори містять і відчутну полемічну спрямованість, яка протиставляє соціалістичне і 
капіталістичне місто й особливо місто, в якому переміг фашизм. У контексті подібного протиставлення 
сприймаються й післявоєнні міські твори Б. Брехта ''Песня стройки'', ''Когда наши города стали 
мусором'', ''Моим согражданам'', в яких поет закликає до відбудови ''померлих міст'', вбачаючи у їх 
відродженні запоруку світлого майбуття своєї звільненої від фашизму батьківщини. 
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В статье исследуются урбанистические мотивы поэзии Б. Брехта, анализируются поэтические топосы 
его городских текстов, авторская оценочная концепция города, которая квалифицируется как 

эсхатологическая, семантические оппозиции: город – природа, город – человек, город – общество, город 
– другой город. Выявлено, что эсхатологические городские мотивы Б. Брехта полностью отвечали 

наставлениям поэтики экспрессионизма, с которым соотноситься его творчество. 

Nazarets' V. M. Topos of the City in the Poetry by Bertolt Brecht. 

The article deals with the urbanistic motives in the poetry by B. Brecht, poetic toposes of his urban texts, 
author's evaluating concepts of the city, that is characterized as the eschatological and the semantic opposites 

such as: city-nature, city-human, city-society, city-another city. It is found out that eschatological urban motives 
by B. Brecht correspond totally to the regulations of the expressionistic poetry, with which his creative works 

are associated. 
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КОНЦЕПТОЛОГІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ  

У  статті розглянуто концептологію як домінуючий напрям сучасного мовознавства, представлено 
специфіку процесів категоризації та концептуалізації дійсності.  Значну увагу приділено мовній та 
концептуальній картинам світу,  сутності прототип,  а також підкреслено тісний взаємозв’язок 

між культурною та мовною  картинами світу. У зазначеному  дослідженні вказано на вагомі функції 
когнітивної метафори: виступати джерелом полісемії, уподібнювати гетерогенне 

та ототожнювати  подібне. 

Когнітивно-дискурсивна парадигма знань, яка визнає домінування двох напрямків досліджень: 
когнітивної лінгвістики і дискурсивного аналізу, свідчить про когнітивно-комунікативну спрямованість 
сучасної лінгвістики [1: 17; 2]. Відтак, аналізувати мовні явища варто через їхнє використання в тексті, 
дискурсі. Когнітивний підхід повинен бути доповненим дискурсивним аналізом. Актуальність цієї статті 
зумовлено глибоким інтересом лінгвістів до питань співвідношення мисленнєвої сфери та мови, перебігу 
ментальних процесів, особливостей розгляду процесів категоризації та концептуалізації світу у 
мовознавстві. Об’єкт цього дослідження − концептологія як магістральний напрям у межах сучасної 
лінгвістики. Предмет дослідження − основні поняття когнітивістики: мовна та концептуальна картини 
світу, категоризація та концептуалізація дійсності, прототипи та когнітивні метафори. Мета цієї статті 
полягає у тому, щоб виявити кореляцію мисленнєвої, мовленнєвої та мовної сфер та їх потужний вплив 
одна на одну. Наукова новизна дослідження − вивчення особливостей категоризації та усвідомлення світу 
у межах сучасної лінгвістики, розгляд основних термінів та понять когнітивно-дискурсивної парадигми.    

Мета когнітивної науки – простежити за тим, як відбуваються процеси сприйняття, категоризації та 
осмислення світу [3: 8]. Складність когнітивізму полягає в тому, що: мисленнєві процеси не є даними 
досліднику в безпосередньому спостереженні; лінгвісти, структуруючи концептуальні моделі у своїх 
розвідках, роблять висновки, які нерідко залишаються гіпотетичними. Сучасна когнітивна наука концентрує 
увагу на проблемах, які пов’язані з систематизацією інформаційного потоку. У фокусі уваги − особливості 
процесу пізнання, аналізу та синтезу отримуваної інформації [2; 3]. Особливий інтерес становлять процеси 
категоризації, класифікації світу, а також системи, які забезпечують різні види діяльності з інформацією [3: 8]. 
У роботах із когнітивістики підкреслено, що в людському мисленні існує "унікальна властивість обробляти 
інформацію, яка проявляється в операціях з дискретною безкінечністю" [4: 128]. Мову розглядають 
як універсальний засіб концептуалізації явищ дійсності. Лінгвоконцептологія – нова галузь 
міждисциплінарного знання, яка виникла наприкінці XX-го ст. і зарекомендувала себе як життєздатна наукова 
дисципліна з чітко окресленим об’єктом і предметом. Вона є "міждисциплінарним інтегративним підходом до 
розуміння і моделювання свідомості, пізнання, спілкування, діяльності" [5: 34]. А. Д. Бєлова підкреслює, що 
поряд з інтенсивністю досліджень у межах концептології виникає небезпечна тенденція: спроба до 
концептуалізації будь-якого слова [6: 29]. Відтак, лінгвоконцептологія вивчає опредмечені в мові культурні 
концепти. Предметом її дослідження є етнічний менталітет носіїв певних природних мов, зокрема й 
сукупність групових поведінкових і когнітивних стереотипів. Оскільки концепти мають мовне вираження, 
вважають, що найкращий доступ до опису концептів забезпечує мова [7: 16]. Когнітивна лінгвістика, 
натомість, має встановлювати взаємозв’язок між одиницями мови та ментальними сутностями, які вони 
позначають, переходячи від констатації представлених мовою фактів до їх пояснення у світлі когнітивної 
діяльності [4: 167]. Услід за О. С. Кубряковою вважаємо, що мова є однією з найяскравіших когнітивних 
здатностей [2: 325, 235], а її адекватне пізнання відбувається при аналізі в двох системах координат: на 
перетині когніції та комунікації. 

Людина пізнає світ значною мірою за допомогою мовних засобів, тому саме homo sapiens стає тією 
точкою, на якій мають перехрещуватися наукові пошуки. До базових установок когнітивно-
комунікативної парадигми відносять антропоцентризм, адже людина є активним діячем у сприйнятті 
потоків інформації. У когнітивній лінгвістиці існує тенденція до гуманізації наукового знання. Проблема 
мовної картини світу (МКС) зводиться до фундаментального питання про специфіку відображення буття 
через мову. Існує думка, що КС проектується в людську свідомість фрагментарно. Саме фрагментація 
знань є умовою їх успішного, хоча й поетапного засвоєння індивідом [8: 7]. МКС задає зразки 
інтерпретації того, що сприймається, це своєрідна сітка, накинута на наше сприйняття, на його оцінку, 
сукупність позначень, які впливають на членування досвіду та бачення ситуацій через призму мови та 
досвіду [2: 64]. На думку О. С. Кубрякової, МКС є проекцією концептуальної системи нашої свідомості, 
куди, можливо, входять певні вроджені концепти та концепти, що склалися в процесі предметно-
пізнавальної діяльності [2: 65]. Ядром мовної здатності людини є внутрішній лексикон, у якому 
центральне місце належить слову як одиниці зберігання знання; його необхідно розглядати як сховище 
концептів концептуальної системи, яке фіксує людський досвід [2: 96, 306]. Серцевину концептуальної 
картини світу (ККС) складає інформація, закріплена в поняттях за допомогою мовних одиниць. МКС є 
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способом відбиття реальності у свідомості людини, який полягає в сприйнятті цієї реальності крізь 
призму мовних та культурно-національних особливостей, притаманних мовному колективу. 
Інтерпретація навколишнього світу практично та аксіологічно за національними концептуально-
структурними канонами є семіотичним результатом концептуальної репрезентації дійсності в 
етносвідомості [9: 67; 10: 156]. МКС ставлять у синонімічний ряд поряд із "ментальною моделлю" або 
"ментальним світом". Між ККС та МКС можна спостерігати розбіжності. У ККС важливу роль 
відіграють фонові знання, за якими міститься невербалізований досвід. Вони є базою колективних знань, 
у вербалізації яких немає особливої необхідності, але це не є свідченням їхньої потенційної 
невербалізованості [11: 87]. Концептуальна база носіїв мови передбачає не тільки концептосферичну 
категоризацію, але й урахування етномовного та культурологічного кодів, які є характерними для 
етнолінгвокультурних спільнот. Більше того, як  підкреслює С. Г. Термінасова: "Культурна та мовна 
картини світу тісно пов’язані, знаходяться у стані безперервної взаємодії та походять до реальної 
картини світу, а точніше просто до тієї дійсності, що оточує людину" [12: 47]. Мовні явища детально 
відображають культурне життя мовленнєвих спільнот.    

Для того, щоб отримана людиною інформація була засвоєна, вона повинна бути структурованою. 
Принцип структурності проявляє себе в здатності до категоризації та концептуалізації. Концептуалізація 
простору свідомості, формування базових знань, категоризація  понять полягають у тому, що 
встановлюється основне значення певного слова, яке реалізується в його вживанні [10: 294]. Таким 
чином, концептуалізація – понятійна класифікація, яка полягає в осмисленні інформації, що призводить 
до утворення когнітивних структур у мозку людини. Процес концептуалізації спрямований загалом 
на виокремлення певних крайніх для окремого рівня розгляду одиниць людського досвіду в їхньому 
ідеальному змістовому представленні, а процес категоризації – насамперед на об’єднання одиниць [2: 31; 
3: 22; 13: 93]. Категоризація спрямована на інтеграцію ідеальних структур за принципом руху від 
конкретного до загального й до більш загального. У більш вузькому сенсі категоризація – підведення 
речі, явища під окрему категорію як окрему рубрику досвіду і визнання такої сутності членом цієї 
категорії; у більш широкому значенні категоризація є процесом формування самих категорій за 
виявленням суміжних або аналогічних сутнісних ознак в явищах, що досліджуються. Процеси 
категоризації пов’язані з усіма когнітивними властивостями людського мозку [2: 306, 307]; для людей 
категоризація –  ефективний засіб розуміння світу [14: 122].  Категорія складається з членів категорії, 
об’єднаних "родинною схожістю". У всіх членів категорії – слів / понять – наявні цілком реальні спільні 
характеристики, які можуть бути виявами глибинної генетичної основи [10: 294; 14: 123; 15: 71;]. На 
відміну від "класичних" категорій, понятійні категорії не визначаються множиною необхідних і 
достатніх умов, вони мають властивості, що зближують їх із прототипами [15: 69]. Об’єкти – члени 
категорії – не є рівноправними між собою, її центральні члени вважають основними точками когнітивної 
референції згідно з Е. Рош; вони є прототипами, швидше розпізнаються, частіше вживаються, 
використовуються при розумінні категорії загалом [16]. Як прототипи можуть виступати типові 
приклади, соціальні стереотипи [3: 36]. Прототип – типовий приклад категорії, інші елементи 
включаються до категорії на основі отриманої ними подібності з прототипом. Крім того, прототипна 
модель має лінгвістичну / когнітивну переконливість [9: 29], цей рівень слугує основою для формування 
концептів. Прототип постає як мінімізоване універсальне чи культурно-національне знання, що втілює 
найбільш типові елементи змісту категорії. Знання прототипу означає розуміння ознак, що корелюють, і 
в певному сенсі є взаємно залежними, за наявністю одного можливо здогадатися про існування іншого 
[2: 110]. Тенденції аналізу прототипів пов’язані з існуванням двох підходів до категоризації: 
"класичного" аристотелівського підходу та "прототипового", що корелює із ученням Е. Рош. Сучасний 
погляд на категорії передбачає відносини між прототиповими членами категорії та периферійними 
членами за ступенем схожості [17: 3], що підкреслює гнучкість категорій [14: 124]. Е. Рош вважає, що 
існує такий рівень категоризації, на якому людина найбільш ефективно взаємодіє з навколишнім 
середовищем, базисний рівень [16]. На базисному рівні категоризації категоріями виступають 
об’єднання, у яких зосереджені властивості, максимально релевантні для буденної свідомості [13: 14; 15: 
 71], цей рівень є перехідним між суперординатним та субординатним.  

Повсякденна поведінка людини та орієнтація в реальному світі відображають метафоричне розуміння 
досвіду. Метафора, на думку основоположника теорії концептуальної метафори Дж. Лакоффа, за своєю 
сутністю концептуальна [14: 56; 18: 204], значна частина нашої концептуальної системи метафорично 
сконструйована. Метафору трактують як найбільш продуктивну форму концептуалізації дійсності, 
важливий механізм пізнання оточуючого світу, посередник між розумом та культурою [15: 70]. 
Метафора, згідно з поглядами Дж. Лакоффа та М. Джонсона – повсякденна концептуальна реальність 
людини [14: 4, 56; 15: 73], унікальний феномен мови та мислення, який знаходиться в центрі уваги 
когнітивної лінгвістики [14], один з універсальних семантичних процесів у мові. Базова метафора є 
особливим зв’язком, коли одна концептуальна ділянка розуміється в термінах іншої [14: 56; 18: 203]. 
Таким чином, стійкі відповідності між областю джерела та областю цілі, фіксовані в мовній та 
культурній традиції суспільства, отримали назву "когнітивних метафор". Метафора трактується як 
перенесення когнітивної структури з однієї змістової сфери до іншої, у результаті чого відбувається 
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освоєння концептами нової сфери – сфери мети. В. М. Телія підкреслює номінативну спрямованість 
когнітивної метафори на пізнання [19: 85]. Когнітивна метафора уподібнює гетерогенне та ототожнює 
подібне, виступає джерелом полісемії. Метафора не є виключно належністю інтелекту, а включає різні 
аспекти досвіду: колір, форму, звук [14: 235]. Крім того, метафора серед своїх функцій має здатність 
бути головним засобом концептуальної системи, за допомогою якого ми розуміємо один тип об’єктів в 
термінах об’єктів іншого типу [15: 70], концептуалізуємо нефізичне в термінах фізичного [14: 54], через 
метафору пізнаємо абстрактні концепти [1: 244].   

У сучасній лінгвістиці головним методом моделювання структур представлення знань є 
концептуальний аналіз (КА) [20: 110]. КА спрямований на осмислення структури концепту, який 
виражено мовними засобами, має визначити, як був сформований той чи інший концепт, якими є його 
диференційні характеристики стосовно інших ментальних сутностей. Найважливішим принципом КА є 
врахування суб’єкта концептуалізації, його внутрішнього світу та обсягу концепту [9: 63; 20: 127].  

Представлена в мові концептуальна інформація є структурованою у вигляді фрейму, процес мислення 
супроводжується зміною фреймів. Категорію фрейму запровадив М. Мінський як структуру, яка 
репрезентує стереотипні ситуації у свідомості людини. Фрейми – це не "шматки" знання, що виділяються 
мимоволі, це одиниці, які є організованими "навколо" певного концепту. Вони мають більш або менш 
конвенційну природу, тому можуть описувати, що в певному суспільстві є "характерним". Саме 
концептуальні фрейми організовують нашу поведінку [Цит. за 21: 16-17]. Згідно з М. Мінським, фрейм 
представлений у вигляді дворівневої структури вузлів та відносин. Перший рівень включає вершинні 
вузли, а другий – термінальні вузли. "Верхні рівні" фрейму чітко визначені, оскільки утворені такими 
поняттями, які завжди справедливі стосовно передбачуваної ситуації. На нижчих рівнях є багато 
особливих вершин-терміналів, які повинні бути заповненими характерними прикладами або даними 
[Цит. за 3: 37]. Крім того, вважають, що у фрейму гнучка структура. У пам’яті людини зберігається 
великий набір фреймів, які активізуються під час пред’явлення нових сцен. Для розпізнавання сцени 
в пам’яті має актуалізуватися саме той фрейм, який якнайбільше відповідає гіпотезі про об’єкт, що 
сприймається [10: 323]. Стереотипні соціальні ситуації, характерні для якої-небудь культури, можуть 
бути представлені в пам’яті у формі сценаріїв таким чином, що люди можуть спілкуватися один з одним 
на основі цього загального знання [21: 140].    

Oтже, у фокусі уваги сучасних лінгвістичних досліджень перебуває неоднозначний характер відносин 
між мовою та мисленням, однак пріоритетом у когнітивно спрямованих пошуках повинна залишатися 
мова як найяскравіша когнітивна здатність людини. У перспективі дослідження –  вивчення 
комунікативної та когнітивної поведінки окремих етносів.  
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Нидзельская Ю. М. Концептология как доминирующее направление современного языкознания.  

В статье рассматривается концептология как доминирующее направление современного языкознания, 
продемонстрирована специфика процессов категоризации и концептуализации реальности. 

Значительное вниминие уделяется  языковой и концептуальной картинам мира, сущности прототип,  а 
также подчеркнута тесная взаимосвязь между культурной и языковой картинами мира. В 

исследовании указываются важные функции когнитивной  метафоры: выступать источником 
полисемии, делать подобным гетерогенное и отождествлять похожeе.  

Nidzelskaya Yu. M. Conceptology as the Main Branch of the Modern Linguistics.  
The above-mentioned article presents the conceptology as the main branch of the modern linguistics, the 

peculiarities of the process of categorization and conceptualization of reality. Thorough attention is paid to the 
linguistic and conceptual models of the world, the notion of the prototype, and it is dealt with the close 
relationship between cultural and linguistic models of the world.  The above mentioned investigation is 

connected with the main functions of the cognitive metaphor: to be a source of polysemy, liken heterogeneous 
items and identify the similar items. 
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ЛІТЕРАТУРНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА (ДО ПРОБЛЕМИ 
ВИВЧЕННЯ БІОГРАФІЇ ПИСЬМЕННИКА НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) 

У статті з'ясовано основні методи і прийоми вивчення біографії письменника на уроках зарубіжної 
літератури, а також представлено авторську таблицю ''Літературно-психологічний портрет 

Бертольда Брехта'' та методику роботи за її матеріалами на уроці вивчення життєвого шляху митця. 
З'ясовано, що вивчення життєвого шляху письменника допоможе учням зрозуміти митця як 

індивідуальність, спонукатиме до осмисленого й емоційного сприйняття творчості, сприятиме 
зацікавленості людською і творчою долею Брехта, формуватиме особистісне ставлення до його певних 

рис характеру, кредо, захоплень, а найголовніше, буде першим кроком до розуміння творчості. 

Постановка проблеми. Вивчення біографії письменника на уроках зарубіжної літератури – це перша 
сходинка до розуміння творчості письменника, його ролі й значення в історії розвитку літературного 
процесу, культури, цивілізації. Життєвий шлях письменника розглядається на етапі підготовки до 
сприйняття художнього твору. Обсяг матеріалу, який подається на уроці, залежить від класу та 
програмових вимог. У старших класах вивчення біографії письменника має свої особливості, які 
зумовлені програмовими вимогами. Адже під час розгляду монографічної теми перший акцент ставимо 
на особистості митця. Причому не тільки обсяг матеріалу, а й характер його подачі буде іншим. У якому 
б ракурсі не розглядалися життєвий і творчий шлях письменника: біографічний нарис чи короткі 
відомості про письменника, – важливо, щоб пропонований матеріал був змістовним, цікавим, не 
переобтяженим датами, містив першоджерела і допоміг учням осягнути індивідуальність письменника, 
його характер, уподобання, життєве та творче кредо. Це збагачує старшокласників цікавою інформацією, 
а також формує естетичні уподобання та почуття, моральні якості. 

Біографія митця містить багато непересічних подій, яскравих спогадів, захоплень, фактів, з яких 
складається життєва канва. 

Програма із зарубіжної літератури пропонує вивчення життєвого і творчого шляху Бертольда Брехта 
в 11 класі [1: 96]. Автори програми роблять акцент на новаторстві Брехта-драматурга, на ''епічному 
театрі'', його теоретичних засадах і творчій практиці. Для текстуального опрацювання представлена п'єса 
''Життя Галілея''. 

Мета нашої статті – представити авторську таблицю ''Літературно-психологічний портрет Бертольда 
Брехта'' як один із засобів вивчення біографії письменника на уроці зарубіжної літератури, а також 
методику роботи за її матеріалами. 

Завдання, які ставимо перед собою: 
 проаналізувати літературу з проблеми вивчення біографії письменника в школі; 
 з'ясувати основні методи і прийоми вивчення життєпису письменника на уроках літератури; 
 представити авторську таблицю ''Літературно-психологічний портрет Бертольда Брехта'' та 

методику роботи за її матеріалами на уроці вивчення життєвого і творчого шляху митця. 
Виклад основного матеріалу. Методологічною основою статті – є праці науковців-методистів 

Л. Мірошниченко, Ю. Ковбасенка, Є. Пасічника, Н. Волошиної, І. Каштан, направлені на вивчення 
біографії письменника в школі, а також дослідження життєвого та творчого шляху Бертольда Брехта 
М. Алексєєвої, Л. Копелева, І. Фрадкіна, О. Чиркова, Е. Шумахера, В. Якименка 

У статтях методичногохарактеру (Т. Альмова, В. Гладишев, А. Горбатенко, О. Каніболоцька, 
Г Логвін) акцент робиться на вивченні п'єси ''Матінка Кураж та її діти''. Авторська таблиця ''Літературно-
психологічний портрет Бертольда Брехта'' є спробою представити життя і творчість майстра слова на 
основі листів, спогадів, есе [2: 3-5] так, щоб в учнів склалося цілісне враження про вдачу, характер, світ 
захоплень, рівень освіченості, кредо, а також оточення, друзів, значення творчості письменника, його 
внесок у світовий літературний процес. 

Методика використання таблиці на уроках досить різноманітна. Ознайомлення з її матеріалами 
можливі як на етапі підготовки до сприймання літературного твору, так і на етапі узагальнення та 
систематизації вивченого твору чи творчості письменника загалом. Тобто в одному випадку таблиця 
буде наочним, в іншому – інформаційним матеріалом або ж орієнтиром учителеві у підборі мистецьких 
творів як емоційно-змістового доповнення уроку та для відтворення естетичного світу (смаків, 
уподобань, обдарувань) письменника. Таблиця передбачає створення естетичного середовища уроку за 
допомогою портретів, фотопортретів письменника, його батьків, друзів, репродукції картин, якими 
захоплювався митець. Робота з таблицею може мати не тільки інформаційний (ознайомлювальний) чи 
репродуктивний (бесіда) характер, а й проблемний, дослідницький. Варто запропонувати такі завдання: 
1) Дослідіть, які з рис характеру визначили долю письменника? 2) У чому Ви вбачаєте взаємозалежність 
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між характером письменника та його уподобаннями та сферою діяльності? 3) Дослідіть, які з наведених 
висловів (кредо), на вашу думку, найбільше відповідають характерові митця? 4) Як характеризують 
Брехта його мистецькі уподобання (живописці, літератори, їхні твори)? 

Бертольд Брехт 
Місце і дата 
народження 

Народився Ойген Бертольд Фрідріх Брехт 10.02.1898 р. у м. Ауґсбург 
(Баварія, Німеччина). Помер 14 серпня 1956 року в Берліні. 

Родовід Батько – комерційний директор на паперовій фабриці (починав як торговий 
агент), типовий німецький буржуа. Мати – Софія Брецинг, за визначенням 
сина була ''бунтівною протестанткою''. 

Оточення, 
друзі 

Під час навчання в гімназії організував ауґсбургський гурток ''Шатія-
братія'', до якого входили юнаки і дівчата з буржуазних сімей (іноді 
Брехтові це замінювало сім'ю). 3 тих пір все життя товаришував з Каспаром 
Неєром (театральний художник, який допомагав Брехту створювати 
художні образи в театрі), Георгом Пфанцельтом, який для Брехта був 
''втіленням плебейської совісті'' (з ним підтримував стосунки, допомагав 
матеріально). 

Сім'я Був одружений двічі. Перша дружина – співачка і актриса Маріанна Цоф. 
Їхня донька стала актрисою, під іменем Ханне Хіоб грала в п'єсах батька. 3 
другою дружиною – віденською актрисою, незважаючи на напружені 
стосунки, які час від часу виникали через інші захоплення, Брехт прожив до 
кінця життя. Діти – син Стефан і донька Барбара. 

Зовнішність ''Це був молодий двадцятичотирьохрічний чоловік, сухий, худорлявий, з 
блідим іронічним обличчям, колючими очима, з коротко постриженим 
темним волоссям, що стирчало навсібіч...''. ''Якби не чернече обличчя і не 
зачесане на лоб волосся, то просто шофер, а в чомусь російський народний 
комісар'' (за описом Г. Гросса). ''Він здається нотою, видутою з дуже 
вузького кларнета. Замість піджака на ньому жилетка, правда з рукавами. 
Його горбоносе обличчя можна порівняти з Вольтером і з Рамзесом'' (за 
спогадами С. Трет'якова). 

Вдача, 
характер 

Натура дуже мінлива, неординарна і бунтівлива: нестримний вітаїзм 
поєднувався з фаталізмом, нігілізмом, анархізмом. У певні періоди вів 
богемне, пролетарське, спартанське, навіть аскетичне життя. Умів цінувати 
друзів і дружбу, притягував до себе людей, надихав їх на творчість. Риси 
характеру ''публічного'' Брехта – ''зверхність, дошкульність, злобність''. Як 
особа приватна Брехт був щедрим, ''світлим і гуманним'', дотепним, 
люб'язним і балакучим. Бажав, аби на надгробку були викарбувані слова: 
''Тут спочиває Б. Б. Чистий. Діловитий. Злий''. 

Освіта Початкову освіту здобув у народній школі францисканського чернечого 
ордену, потім вступив до Баварської королівської реальної гімназії – заклад 
гуманітарного профілю. Згодом навчався в Мюнхенському університеті 
Людвіга Максиміліана на філософському факультеті, паралельно був 
слухачем медичного факультету і одночасно відвідував театрознавчий 
семінар. Займався самоосвітою ще з гімназії: багато читав позапрограмової 
літератури, у тому числі й заборонених письменників.. 

Доречними будуть також особистісно зорієнтовані запитання: 1) Які риси характеру митця Вам 
імпонують? 2) Які риси ви хотіли сформувати в себе? 3) Що вам не подобається в характері 
письменника? 4) Як ви оцінюєте життєве і мистецьке кредо Брехта? 5) Твори яких із названих 
письменників вам хотілося б прочитати? 7) Яке хобі Брехта вам імпонує? 

Виконання одинадцятикласниками таких завдань – це важливий етап формування і розвитку 
загальнодидактичних і специфічних умінь та навичок, а також можливість самостійно опрацювати 
біографічні дані на основі спогадів, листів, інтерв'ю. 

Висновки. Отже, першоджерельні матеріали до вивчення життєвого шляху письменника допоможуть 
учням зрозуміти митця як індивідуальність, спонукатимуть до осмисленого й емоційного сприйняття 
творчості, сприятимуть зацікавленості людською і творчою долею Брехта, формуватимуть особистісне 
ставлення до його певних рис характеру, кредо, захоплень, а найголовніше, будуть першим кроком до 
розуміння творчості. 
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Овдійчук Л. М. Литературно-психологический портрет Бертольда Брехта (к проблеме изучения 
биографии писателя на уроках зарубежной литературы). 

В статье определены основные методы и приемы изучения биографии писателя на уроках зарубежной 
литературы, а также представлена авторская таблица ''Литературно-психологический портрет 

Бертольда Брехта'' и методика работы по ее материалам на уроке изучения жизненного пути 
писателя. Определено, что изучение жизненного пути писателя поможет ученикам понять писателя 
как индивидуальность, сподвигнет к осмысленному и эмоциональному восприятию творчества, будет 
способствовать заинтересованности человеческой и творческой судьбой Брехта, будет формировать 
личностное отношение к его определенным качествам характера, кредо, увлечениям, и самое главное, 

будет первым шагом к пониманию творчества. 

Оvdiichuk L. М. Bertolt Brecht's Literary-Psychological Portrait (to the Problem of the Writer's Biography 
Learning on the Lessons of Foreign Literature). 

The article determines the main methods and procedures of the writer's biography learning on the lessons of 
Foreign Literature, and also presents the author's table ''Bertolt Brecht's Literary-Psychological Portrait'' and 
methodology of work on its materials on the lesson of studying the writer's biography. It is determined that the 
writer's biography learning helps to understand the writer as an individuality, bring about the reasonable and 

emotional perception of literary works, promote to interest pupils with the individual and creative Brecht's 
destiny, form the personal relationship to his certain qualities of character, motto, interests, and mainly, is the 

first step to the understanding of literary works. 
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ЗАСОБИ АКТУАЛІЗАЦІЇ ОЦІННОЇ СЕМАНТИКИ НЕОЛОГІЗМІВ У КОНТЕКСТІ 

Стаття присвячена вивченню ролі контексту у декодуванні та інтерпретації значення оцінних 
неологізмів в англійській та українській мовах наприкінці ХХ – на початку ХХІ століття. Вступні 

зауваження містять короткий огляд історії вивчення неологізмів і категорії оцінки, а також інформацію 
про матеріал та актуальність дослідження. У статті описано засоби та особливості реалізації оцінного 

значення неологізмів у контексті в англійській та українській мовах у зазначений період. 

1. Вступні зауваження. 
Ця стаття присвячена вивченню засобів та особливостей реалізації оцінного значення неологізмів у 

контексті. Матеріал дослідження складають 3437 оцінних неологізмів (1946 одиниць – в англійській мові 
та 1491 одиниця – в українській мові), отримані методом суцільної вибірки зі словників неологізмів 
відповідного періоду. Текстову вибірку формують приклади з мови англійських, американських та 
українських ЗМІ, творів художньої літератури, а також зі спеціальних інтернет-сайтів, на яких 
фіксуються інновації в досліджуваних мовах.  

Попри велику увагу лінгвістів до неології, в рамках якої проведені численні дослідження на матеріалі 
різних мов (роботи В. Г. Гака, В. І. Заботкіної, Ю. А. Зацного, Т. О. Пахомової, Д. В. Мазурик, 
О. А. Стишова, J. Algeo, E. McKean та ін.) [1-7], англійські та українські неологізми кінця ХХ – поч. ХХІ 
ст. в порівняльному аспекті не вивчалися. Відсутні також роботи, в тому числі зіставні, присвячені 
системному дослідженню саме оцінної семантики англійських та українських неологізмів, кінця ХХ – 
початку ХХІ ст. зокрема, хоча категорія оцінки завжди представляла величезний інтерес та активно 
вивчалася в різних аспектах на матеріалі різних мов (Н. Д. Арутюнова, О. Л. Бєссонова, О. М. Вольф, 
В. Н. Телія, D. Katz, P. H. Nowell-Smith та ін.) [8-13]. На окрему увагу мовознавців заслуговує 
функціонування та особливості актуалізації семантики англійських та українських оцінних неологізмів у 
контексті, досі не вивчені дослідниками нової лексики та фразеології. Вище сказане обумовлює 
актуальність цієї роботи, що є фрагментом зіставного дослідження оцінних неологізмів в англійській та 
українській мовах кінця ХХ – початку ХХІ століття і має на меті визначення засобів-актуалізаторів 
оцінного значення нових мовних одиниць у контексті. 

2. Засоби актуалізації оцінного значення неологізму у контексті. 
Перш ніж переходити до опису особливостей реалізації оцінного значення досліджуваних неологізмів 

у контексті, вважаємо за потрібне зробити деякі зауваження щодо матеріалу дослідження. Відомо, що 
оцінна лексика, в тому числі нова, не є однорідною. Низка оцінних слів не потребує слів-дескрипторів, 
підтримки макроконтексту, оцінна конотація є обов’язковим компонентом їхньої семантичної структури. 
Такі лексеми, окрім денотативних компонентів, включають ще компоненти "логіко-емоційного чи 
оцінного ставлення до денотативної частини лексичного значення слова" [14: 832]. На думку В.І. 
Шаховського, наявність оцінного компоненту у семантичній структурі слова дозволяє ідентифікувати 
таке слово як "прагматичне" [15]. За визначенням М.Н. Епштейна, прагмема, слово з предметно-
оцінними значенням, – це лексема із закріпленою за нею прагматичною установкою [14: 20]. Оцінність 
інших слів обумовлена контекстом і проявляється у певному словесному оточенні. Іншими словами, у 
мові є нейтральні слова, оцінність яких можлива і є контекстуально-зумовленою, та слова зі сталим 
забарвленням, оцінність яких реалізується або посилюється у контексті. У центрі уваги в цьому 
дослідженні нові слова та словосполучення останнього типу.  

Зіставне вивчення функціонування англійських та українських неологізмів межі ХХ – ХХІ століття у 
контексті свідчить про універсальний характер актуалізаторів їхньої оцінної семантики. 

2.1. Актуалізаторами семантики і прагматики інновації, вербальними контекстними сигналами, які 
декодують її прагматичне значення, можуть виступати слова, які містять у своїй семантичній 
макроструктурі меліоративні або пейоративні семи. Наприклад: "Нав'язлива агітація сучасних 
агітпропівців поглинається вухами багатостраждального народу в справді конячих дозах" (Сучасність, 
1999, №10, с.84). В наведеному контексті негативна оцінність неологізму агітпропівець ((агітація + 
пропаганда) + івець) актуалізується вживанням оцінних пейоративних прикметників "нав'язлива", 
"багатостраждальний", словосполученням "в конячих дозах", яким характеризується спосіб дій осіб, 
позначених новотвором агітпропівці. Аналогічні приклади спостерігаємо в англійській мові кінця ХХ – 
початку ХХІ століття: "I don't think sponsors realize how annoying ad-dundancy is to television viewers or 
radio listeners" (Time, Feb. 12, 2004). Отже, пейоративний прикметник "annoying" вказує на негативну 
оцінність неологізму ad-dundancy  (ad + redundancy), який позначає надоїдливе повторення комерційної 
реклами (об'яви) під час окремої радіо- чи телепрограми. 
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2.2. Оскільки неологізми – це одиниці, форма та/або значення яких були раніше невідомі носіям мови, їх 
вживання у контекстах нерідко супроводжується експліцитним поясненням їхнього значення, тлумаченням, 
коментарем, що є ще одним джерелом інформації про семантику і прагматику нової мовної одиниці взагалі і 
про оцінний компонент її значення зокрема. Наприклад: "A Sad-Grad, said CEO John Challenger, is a recent 
college graduate with no job prospects, deep in school debt and credit-card bills and living with his or her parents." 
(Chicago Sun-Times, May 20, 2003). Таким чином, пейоративні семи значення неологізму sad grad "відсутність 
перспектив" та "наявність боргів" прямо вербалізуються у контексті та вказують на негативну оцінність 
одиниці, яка, до речі, певною мірою проявляється і у формі неологізму лексемою sad. Подібним чином 
тлумачиться значення українського новотвору шаровик у наступному контексті: "Завідувач ХНЗБУ 
багаторічний шаровик (той, що шарив усюди і скрізь) і всезнайко — кошовий Євжен Шарчук" (М. Матіос. 
Містер і місіс Ю в країні укрів, с. 82). Більше того, слово "шарить", яке мотивує та служить основою для 
утворення нової мовної одиниці, традиційно обмежується рамками неформального спілкування і в цьому 
контексті є сигналом, який актуалізує емоційну, а саме, неофіційну, прагматику слова шаровик, яка разом з 
тим корелює з негативним ефектом всього висловлювання. 

2.3. Аналіз функціонування оцінних неологізмів в англійській та українській мовах ХХ – ХХІ століття, 
дозволяє дійти висновку, що серед засобів реалізації певного, негативного чи позитивного, оцінного значення 
нової мовної одиниці у контексті – протиставлення, порівняння явища, якості, об’єкта тощо, позначуваних 
новим словом чи словосполученням, із вже відомими мовцю явищами, якостями, об’єктами і т.п., за якими 
вже закріпилося певне прагматичне значення, оцінне, соціальне забарвлення. Наприклад: "При масовій 
карнавалізації, успішно розгорнутій бубабістами, виникла гостра потреба майстерного серйозного слова" 
(Слово і час, 1998, №6, с.52); "Надзвичайно живе, не запатріотизоване слово його" (УМЛШ, 1992, №2, с.54). 
Отже, негативна оцінність неологізмів карнавалізація і запатріотизований, пов’язаних із літературою, стилем 
та манерою письменників зокрема, реалізується через їхню опозицію до "майстерного серйозного слова" та 
"живого слова" відповідно. Оцінний неологізм acurat в англійській мові, у значенні якого, згідно з 
тлумаченням, наданим у словнику неологізмів ("невихована, пустотлива дитина із сім’ї, яка має достатки 
вище за середні’), містяться пейоративні семи "невихованість", "пустотливість", реалізує своє негативне 
забарвлення у непрямому протиставленні позитивнооцінному "fine people" у наступному контексті: "I thought 
the Johnsons were fine people till I met their two little acurats" (New & Record, Sept. 5, 2004). 

3. Висновки 
Вивчення функціонування англійських та українських оцінних неологізмів у контексті демонструє, 

що останній є потужним, іноді єдиним та обов’язковим, механізмом актуалізації та реалізації оцінного 
значення новотворів. Специфіка неологізмів як незнайомих раніше одиниць мови полягає у необхідності 
аналізувати їх у контекстних позиціях з урахуванням усіх контекстних зв’язків, що робить можливою 
правильну інтерпретацію семантики та прагматики оцінного неологізму.  

У випадках, коли новотвори складаються з лексем або елементів лексем, вже відомих мовцю, оцінне 
значення формується за рахунок наявності у їхньому складі компонентів з пейоративною чи меліоративною 
конотацією, закріпленою в їх значеннях. Для таких одиниць контекст є, перш за все, можливістю експлікації 
їхнього забарвлення, механізмом підсилення останнього, а також засобом перевірки тлумачення значення 
нової одиниці й визначення знаку оцінки, оскільки, як демонструє матеріал дослідження, морфологічна 
мотивованість не завжди є надійним джерелом інформації про семантику і прагматику інновації. Дослідження 
вживання нових оцінних слів і словосполучень дозволяє зробити певні спостереження та узагальнення щодо 
вербальних сигналів, які декодують прагматичне значення одиниць, що вивчаються, у зіставлюваних мовах. 
До таких актуалізаторів оцінної семантики новотворів відносимо слова із меліоративними або пейоративними 
компонентами у семантичній структурі, тлумачення і коментарі, які супроводжують вживання неологізму, а 
також протиставлення, порівняння денотата нової мовної одиниці із об’єктами та явищами, які вже знайомі 
мовцям і набули у суспільній свідомості певного забарвлення. 
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Островская Ю.К. Средства актуализации оценочной семантики неологизмов в контексте. 

Статья посвящена изучению роли контекста в декодировании и интерпретации значения оценочных 
неологизмов в английском и украинском языках в конце ХХ – в начале ХХI века. Вступительные замечания 

содержат краткий обзор истории изучения неологизмов и категории оценки, а также информацию о 
материале и актуальности исследования. В статье описаны способы и особенности реализации оценочного 

значения неологизмов в контексте в английском и украинском языках в указанный период. 

Ostrovska Yu. K. Means of Actualization of the Evaluative Meaning of Neologisms in the Context. 
The article deals with the role of context in decoding and interpreting the meaning of the English and Ukrainian 
evaluative neologisms at the end of the XXth – the beginning of the XXIst century. Introductory notes provide a 

brief review of the history of study of neologisms and evaluation as well as the information on the language data 
and topicality of the present study. The article casts light upon the means and peculiarities of the realization of 

the evaluative neologisms’ meaning in context in English and Ukrainian at the period in question. 
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КОРЕЛЯТИВНИЙ ДОМЕН ВОДОЙМИЩЕ / ПЛАВАННЯ:  
СПЕКТР КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МЕТАФОРИ 

Стаття містить аналіз метафоричних одиниць, які належать до терміносистеми маркетингу та 
позначаються комплексним корелятивним поняттям (доменом) ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ. Ці 

метафоричні одиниці розглядаються з позицій теорії концептуальної метафори. Автор надає перелік 
референтних доменів, які пояснюються за допомогою корелятивного домену 

ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ й утворюють спектр концептуальної метафори. 

У нашому дослідженні, присвяченому концептуальній метафорі в англомовній терміносистемі 
маркетингу (ТСМ) розглядаються різні за структурою метафоричні вирази, де реалії, пов’язані з 
маркетингом, порівнюються з водоймищем або плаванням.  

Теорія концептуальної метафори є однією із центральних у когнітивній лінгвістиці, яка розглядає 
метафору не тільки як феномен мови, а і як один з основних засобів мислення [1–3]. Засновники теорії 
Дж. Лакофф і М. Джонсон стверджують, що основна причина присутності метафори в концептуальній 
системі полягає в тому, що метафори полегшують процес мислення, пояснюючи складні абстрактні 
поняття за допомогою понять більш конкретних і зрозумілих [1: 115]. Як універсальний інструмент 
мислення, метафора застосовується у будь-якій сфері, і у терміносистемі маркетингу зокрема. Але 
корелятивний домен ВОДОЙМИЩЕ / ПЛАВАННЯ, який залучається для пояснення основних понять 
концептосфери МАРКЕТИНГ і утворює спектр концептуальної метафори, ще не був детально 
проаналізований з точки зору лінгвокогнітивного підходу в попередніх наукових публікаціях. Метою 
роботи є виявлення спектру референтних доменів, які пояснюються за допомогою домену 
ВОДОЙМИЩЕ / ПЛАВАННЯ. Досягненню цієї мети сприяє вирішення низки завдань, а саме: 
висвітлення основних положень теорії концептуальної метафори; виявлення референтних доменів, які 
тлумачаться за допомогою  корелятивного домену ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ; з’ясування способів 
залучення понять цього корелятивного домену для пояснення основних референтних доменів 
концептосфери МАРКЕТИНГ.     

Когнітивна лінгвістика визначає концептуальну метафору як процес розуміння одного концепту або 
домену в термінах іншого [2: 203]. Концепт або домен, що осмислюється за допомогою метафори, 
називається цільовим, або референтним (target/referent concept or domain). Концепт або домен, що 
залучається до порівняння, називається висхідним, чи корелятивним (source/correlate concept or domain) 
[2: 203]. При цьому концептуальний домен є автономною цариною знань, відмежованою від інших 
царин. Це цілісна царина концептуалізації, відносно якої характеризується семантика мовної одиниці [4: 
488]. Співвідношення між референтом і корелятом, яке містить певний аспект для порівняння (підґрунтя 
метафори), визначається як зона перехресного картування (cross-mapping) [2: 245]. Четвертим 
компонентом метафори стає контекст, який є вирішальним для вибору аспекту подібності, а також для 
створення експресивності [5: 164; 6: 38]. При створенні метафори один і той самий корелят може 
проектуватися на різні референти. За визначенням З.Кевечеша, такі референти утворюють спектр 
метафори (scope of metaphor) [3: 315; 7: 80]. У нашому дослідженні аналізуються як зовнішні, так і 
внутрішні метафоричні спектри. Під зовнішнім спектром розуміємо проекцію корелятивного домену на 
низку референтних доменів, а під внутрішнім спектром – проекцію активованих концептів корелятивного 
домену на низку референтних доменів [8: 68]. 

У нашій роботі аналізується спектр метафори, представлений сімома (з одинадцяти загалом) 
референтними доменами РОЗПОДІЛ, ТОВАР, РИНОК, КОМПАНІЯ, ПРОСУВАННЯ, ПОТРЕБИ і 
СПОЖИВАЧ, які разом з іншими конституюють концептосферу МАРКЕТИНГ і які метафорично 
порівнюються з сутностями, що належать до корелятивного домену ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ. 
Матеріал дослідження представлений 61 метафоричним виразом (МВ), які отримані методом наскрізної 
вибірки з автентичних англомовних джерел. 

В нашому дослідженні ми розглядаємо структурні метафори (structural metaphors), в яких за 
визначенням Дж. Лакоффа і М. Джонсона структура корелятивного концепту або домену проектується 
на референтний концепт або домен [1: 14]. Аналіз фактичного матеріалу дозволяє реконструювати 
структуру корелятивного домену ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ, яка формує зону перехресного 
картування при проекції цього домену на референтні домени зі сфери маркетингу (рис. 1).  
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Рис. 1. Корелятивний домен ВОДОЙМИЩЕ, ПЛАВАННЯ:  

концептуальна модель зони перехресного картування 
 
Результатом проекції цього корелятивного домену на референтну концептосферу є дві концептуальні 

метафори – "РИНОК є  ВОДОЙМИЩЕ" та "РОЗПОДІЛ (ЗБУТ) ТОВАРУ є ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ 
ПО КАНАЛУ", представлені 61 МВ, більша частина з яких (78,7%) об’єктивує метафору "РИНОК є 
ВОДОЙМИЩЕ". 

(1) Концептуальна метафора "РИНОК є ВОДОЙМИЩЕ". Дані: 48 метафоричних виразів (19 – 
домен ТОВАР, 14 – домен РОЗПОДІЛ, 8 – домен РИНОК, 3 – домен КОМПАНІЯ, 2 – домен 
ПРОСУВАННЯ, 2 – домен ПОТРЕБИ).  

Структура метафори: РИНОК є водоймище; ТОВАР, ПОТРЕБИ є вода у водоймищі; РОЗПОДІЛ, 
ПРОСУВАННЯ є потік води; КОМПАНІЯ є той, хто заповнює водоймище водою, спрямовує рух води та 
пливе на кораблі по водоймищу. Перехресне мапування: 

 Водоймище зі стоячою водою: (РИНОК) stagnant market, stale market. Водоймище, де вода 
пересихає: (РИНОК) market niche dries up. 

 Водоймище, яке заповнюють, затоплюють: (РИНОК) smb swamps the market with smth, smth 
sweeps the market, smth floods the market. Вода, що заповнює водоймище: (ТОВАР) smb swamps the 
market with products, flood of products. Той, хто заповнює водоймище: (КОМПАНІЯ) company swamps 
the market with products.  

 Вода, що тече у водоймищі: (ТОВАР) flow of goods, stream of products /services/, torrent of 
products /services/; (ПОТРЕБИ) current demand. Вода, що тече в певному напрямку: (ТОВАР) goods flow 
from…through…into. Вода, що швидко/повільно тече: (ТОВАР) goods move fast, fast-moving goods, 
merchandise move fast, fast-moving merchandise, merchandise move slow, slow-moving merchandise. Стояча 
вода: (ПОТРЕБИ) stagnant demand. Вода, що має ширину і глибину: (ТОВАР) broad product mix, 
breadth of merchandise line, wide product mix, width of product mix, product mix width, narrow product mix, 
depth of merchandise line /service/. 
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 Вода, рух якої спрямовують: (ТОВАР) smth moves goods from…to, smb redirects the products. 
Той, хто спрямовує рух води: (КОМПАНІЯ) firm redirects the products.  

 Потік, рух води: (РОЗПОДІЛ) current sales; (ПРОСУВАННЯ) flow of promotion, current 
advertising. Великий потік: (РОЗПОДІЛ) large sale, wide distribution. Потік, в якому вода має певний 
рівень: (РОЗПОДІЛ) level of sales, sales level, sales go up, high sale, peak sales, sales decline. Потік, що 
має швидкість руху: (РОЗПОДІЛ) brisk sale, slow selling. Потік, що рухається у певному напрямку: 
(РОЗПОДІЛ) direct sale /distribution/, indirect sale /distribution/. 

 Водоймище, придатне для плавання: (РИНОК) floated market, smb floats on the market 
successfully. Той, хто пливе на кораблі по водоймищу: (КОМПАНІЯ) company floats on the market 
successfully. 

Результат перехресного мапування: ринок буває у стані стагнації, застою; ринкова ніша може 
пересихати; компанія має заповнити такий ринок, спрямувати до нього потік товарів. Товари та потреби 
на ринку течуть з одного місця в інше, вони можуть текти швидко або повільно; потреби ринку можуть 
стояти на місці; потік товарів визначається шириною й глибиною; компанія керує рухом потоку товарів, 
переорієнтовує його у потрібному напрямку. Рух товарів забезпечується поточним просуванням 
(поточною рекламою) та поточним продажем; продаж може мати різні рівні, він може спадати, а також 
підніматися вгору, бути високим  і досягати піка; продаж буває швидким і повільним, прямим і 
непрямим. Компанія може успішно триматися на хвилях ринку, ринок може тримати її на плаву.  

(2) Концептуальна метафора "РОЗПОДІЛ (ЗБУТ) ТОВАРУ є ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВАНТАЖІВ ПО 
КАНАЛУ". Дані: 13 метафоричних виразів (7 – домен РОЗПОДІЛ, 2 – домен ПРОСУВАННЯ, 2 – домен 
ТОВАР, 1 – домен КОМПАНІЯ, 1 – домен СПОЖИВАЧ).   

Структура метафори:  РОЗПОДІЛ / ЗБУТ, ПРОСУВАННЯ є канал; КОМПАНІЯ є флотилія / корабель, 
що везе вантаж; ТОВАР є вантаж; СПОЖИВАЧ є одержувач вантажу. Перехресне мапування: 

 Канал: (РОЗПОДІЛ) distribution channel, channel moves smth from…to; (ПРОСУВАННЯ) channel 
of promotion.  Канал, що має свою природу: (РОЗПОДІЛ) nature of the channel of distribution; 
(ПРОСУВАННЯ) nature of the channel of communication.  Канал, що має напрямок і довжину: 
(РОЗПОДІЛ) direct distribution channel, indirect distribution channel, length of the distribution channel.  

 Канал, яким пливе флотилія, керована флагманом: (РОЗПОДІЛ) leader/captain of the channel, 
channel captain/leader. Флотилія/корабель, що перевозить вантаж для когось: (КОМПАНІЯ) 
companies reach smb with smth [through the marketing channel]. Вантаж: (ТОВАР) companies reach smb 
with the right product, channel moves goods from…to. Одержувач вантажу: (СПОЖИВАЧ) companies 
reach their customers with the right product. 

Результат перехресного мапування: постачання потрібного товару від виробника до споживача 
здійснюється завдяки каналу просування й каналу розподілу / продажу, які мають свою природу; канал 
розподілу буває прямим і непрямим, він має певну довжину. Компанія, яка очолює продаж, є лідером, 
або капітаном, каналу розподілу.  

У цілому, корелятивний домен ВОДОЙМИЩЕ, ПЛАВАННЯ проектується на сім референтних доменів: 
РОЗПОДІЛ, ТОВАР, РИНОК, КОМПАНІЯ, ПРОСУВАННЯ, ПОТРЕБИ і СПОЖИВАЧ, – що забезпечує 
утворення семичленного зовнішнього спектру корелятивного домену. У цьому спектрі найбільшу кількість 
метафоричних виразів мають референтні домени ТОВАР (34,4% прикладів) та РОЗПОДІЛ (34,4% прикладів). 
Достатньо репрезентованими в метафоричних виразах є також домени РИНОК, КОМПАНІЯ та 
ПРОСУВАННЯ.  

До складу корелятивного домену входять поняття водоймище; канал; вода; водний потік; той, хто 
заповнює водоймище і спрямовує рух води;  той, хто пливе на кораблі по водоймищу; вантаж; одержувач 
вантажу. У майже третині метафоричних виразів (34,4% прикладів) фігурує поняття вода, яке має 
двочленний внутрішній спектр: вода  ТОВАР (product, goods, service, merchandise, merchandise line, product 
mix), ПОТРЕБИ (demand). До поняття вода примикає досить часто застосовуване поняття водний потік 
(26,2%), внутрішній метафоричний спектр якого є двочленним: водний потік  РОЗПОДІЛ (sale, selling, 
distribution), ПРОСУВАННЯ (promotion, advertising). Складники канал і водоймище застосовуються рідше 
(14,8% та 13,1% прикладів відповідно). При цьому складник канал утворює двочленний, а складник 
водоймище – одночленний внутрішній спектр метафори: канал  РОЗПОДІЛ (channel, distribution channel, 
distribution), ПРОСУВАННЯ (promotion, communication); водоймище  РИНОК (market, market niche). Інші 
корелятивні поняття мають поодиноке застосування й утворюють одночленні внутрішні спектри: той, хто 
заповнює водоймище і спрямовує рух води  КОМПАНІЯ (company, firm); той, хто пливе на кораблі по 
водоймищу  КОМПАНІЯ (company); вантаж  ТОВАР (product, goods); одержувач вантажу  
СПОЖИВАЧ (customer). 

Загалом, домен ВОДОЙМИЩЕ/ ПЛАВАННЯ має середній метафоричний потенціал порівняно з 
іншими корелятивними доменами. Він містить 2 концептуальні метафори, об’єктивовані у 61 
метафоричному виразі (5,1% від загальної кількості всіх МВ ТСМ), що належать до 7 референтних 
доменів. З них найбільш представленим є референтний домен РОЗПОДІЛ (21 МВ).  
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Кожен із корелятивних доменів, залучених до метафоризації у концептосфері МАРКЕТИНГ, містить 
низку концептів, які також наділені різним метафоричним потенціалом. Найбільш активованим 
концептом корелятивного домену ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ є концепт вода (21 МВ – 1,8% від 
загальної кількості всіх МВ ТСМ), який має середній метафоричний потенціал.  

Досить широкий метафоричний спектр корелятивного домену ВОДОЙМИЩЕ/ПЛАВАННЯ свідчить 
про його активне залучення до процесу метафоризації в терміносистемі маркетингу, а саме для 
пояснення основних понять концептосфери МАРКЕТИНГ.   

Аналогічна методика аналізу може бути застосована для опису інших корелятивних понять, які 
номінують одиниці терміносистеми маркетингу. 
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Радченко Е. Ю. Коррелятивный домен ВОДОЕМ / ПЛАВАНИЕ: спектр концептуальной метафоры. 

Статья  содержит анализ метафорических единиц, которые принадлежат терминосистеме 
маркетинга и обозначаются комплексным коррелятивным понятием (доменом) ВОДОЕМ / ПЛАВАНИЕ. 
Эти метафорические единицы рассматриваются с позиций теории концептуальной метафоры. Автор 

дает список референтных доменов, которые объясняются с помощью коррелятивного домена 
ВОДОЕМ/ПЛАВАНИЕ и образуют  спектр концептуальной метафоры. 

Radchenko O. Yu. Source domain WATER BODY / SAILING: the Scope of Conceptual Metaphor.  

This paper analyzes metaphorical expressions that belong to the terminology of marketing and are denoted by 
the complex source concept (domain) WATER BODY / SAILING. These metaphorical expressions are 

considered from the standpoint of conceptual metaphor theory: the author establishes a scope of target domains 
that are described with the help of the source domain WATER BODY / SAILING, describes the structure of each 
metaphor and the results of the cross-mapping. The recommended methodology of cognitive linguistics analysis 

may be applied for analysing other source concepts that nominate marketing terms.
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ОСОБЛИВОСТІ АСПЕКТІВ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

У статті висвітлено роль міжкультурної комунікації під час вивчення іноземних мов. Комунікативний 
підхід до вивчення мови сприяв переміщенню інтересу до мовленнєвої комунікації і до умов, що 

забезпечують її успішне протікання. Визначено, що інтеркультурна комунікація характеризується 
розумінням та порозумінням,  тобто: розуміти чуже і водночас бути зрозумілим, спілкуючись чужою 
мовою. Зроблено висновок, що асоціація слів, їх сприйняття відображають специфіку культури, певні 

історичні процеси і несуть у собі країнознавчу інформацію, що й слід враховувати при вивченні 
іноземних мов. 

Постановка проблеми. Мультиетнічні території є предметом детального вивчення мовознавців. 
Протягом останніх років спостерігається тенденція системного дослідження інтерлінгвальних просторів. 
В умовах "світу без кордонів" особливої актуальності набуває проблема міжкультурної комунікації. 
Завдяки інтенсифікації міжкультурної взаємодії відкриваються нові види і форми спілкування, головною 
умовою успішності яких є взаєморозуміння, терпимість і повага до різних культур. 

Вивченню проблеми міжкультурної комунікації присвячено велику кількість наукових досліджень 
вітчизняних і зарубіжних учених. Саме поняття міжкультурної комунікації виникає в середині ХХ століття 
і пов'язане з іменами таких вчених як К. Клакхон, А. Кребер, Р. Портер, Д. Трагер, Л. Самовар. Теорії 
міжкультурної комунікації, що намагалися пояснити даний феномен з різних точок зору розробляли 
дослідники К. Бергер, С. Гантінґтон, Е. Гірш, Г. Гофстеде. Так, Ю. Рот доводить, що міжкультурна 
комунікація - це соціальний феномен, сутність якого полягає у конструктивній чи деструктивній взаємодії 
між представниками різних культур (національних та етнічних), субкультурами в межах чітко визначеного 
просторово-часового континууму. У центрі міжкультурних взаємодій перебуває людина як носій 
загальнолюдських універсали і культурних особливостей. Ця людина діє й взаємодіє з іншими на основі 
цих універсали і особливостей у великій кількості контекстів спілкування [1: 226].  Н.С. Кирабаев доводить, 
що інтенсивність глобальних взаємозв'язків сприяє швидкому розповсюдженню на більшій частині планети 
тих типів культури, знань і цінностей, які сприймаються як найбільш ефективні, оптимальні або просто 
розумні для задоволення особистих і суспільних потреб [2: 300]. А. В. Кузьмин дійшов висновку, що 
внаслідок процесу інтеграції окремих етнічних культур у єдину світову культуру відбувається глобалізація 
культури. В міжкультурній комунікації це відбивається через розширення контактів між державними 
інститутами, соціальними групами й індивідами різних країн та культур, запозиченні культурних цінностей 
та зміні культурного середовища внаслідок міграцій [3: 210] . Так, лінгвістичні аспекти проблеми вивчають 
Е. Голл, С. Тер-Мінасова, М. Бергельсон. Так, Ф. С. Бацевич у своїй книзі подає наступне значення 
міжкультурної комунікації – це спілкування носіїв різних культур, які послуговуються різними мовами [4: 
245]. О. П. Кучмій обґрунтував, що процес взаємодії культур, як правило, є довготривалим явищем (не 
менш декількох десятиліть) [5: 35],  та ін.  

Мета статті полягає у характеристиці особливостей деяких аспектів міжкультурної комунікації. 
Для того, щоб відбувся акт комунікації, комунікантам необхідно мати певну загальну основу – 

спільну мову. Володіння мовою забезпечує можливість спілкування, тобто здатність того, хто говорить 
утворювати граматично правильно побудовані словосполучення і завдяки цьому брати участь у 
комунікативному процесі, що характеризує мовну компетенцію комуніканта.  

Для реалізації акта комунікації в процесі реального спілкування необхідно, щоб розуміння сутності 
висловлювання комунікантом було адекватним сутності, яка закладалася в момент зародження 
висловлювання. Особливим видом комунікації є спілкування між носіями різних мов і різних культур. 
Співставлення мов і культур виявляє не тільки загальне, універсальне, але й специфічне, національне, 
самобутнє, що зумовлене розбіжностями в історії розвитку народів [6: 5].  

Інтеркультурна комунікація має бути суттєвою складовою частиною занять з іноземної мови. 
Втручання в ситуації багатомовності та багатокультурності сприятиме подоланню питання мовних 
розбіжностей. Прийняття такої концепції надає водночас можливості шляхом контактів з іншими мовами 
та культурами більш свідомо сприймати специфіку рідної мови та культури. Поняття культури не 
звужується при цьому до національних характеристик, а розглядається як сукупність звичаїв та звичок 
певних груп людей, що суттєво відрізняють їх від інших груп. Отже, інтеркультуральність є поряд з 
прагматикою (включаючи невербальні та паралінгвістичні аспекти) домінуючими та необхідними 
вимірами комунікативного заняття з іноземної мови, метою якого є прищеплення учням, з одного боку, 
мовленнєвої впевненості, а з другого – інтеркультурної чутливості, що робить можливою успішну 
комунікацію. Поняття інтеркультурної комунікації отримало в останній час особливе поширення в 
німецькому мовному просторі. З-поміж розбіжностей творчих підходів до проблеми з боку зарубіжних 
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(Г. Крумм, Ф. Гіннекамп, А. Вірлахер) та українських (П. Донець, Т. Комарницька) [7: 384; 8: 72]  
простежується певна ідентичність в тлумаченні самого явища, а саме: існування різних культур; тісний 
взаємозв'язок культури та комунікації;  учасники комунікації є завжди носіями певної культури; 
елементи культуральності знаходять свої відображення у комунікації; схожі культури полегшують 
комунікацію, різні – ускладнюють її.  

В германістиці останніх років все більше закріплюється поняття "інтер-культуральної германістики" 
як певної науки, що досліджує німецьку мову та німецькомовні культури.  

Філологічні контури інтеркультуральної германістики охоплюють такі аспекти, як: німецька мова та 
її засвоєння як іноземної мови; німецька література як література чужої культури; німецьке 
країнознавство; ксенологія (дослідження інтеркультурних розбіжностей).  

Для спеціалістів з фаху "Німецька мова як іноземна мова" постають питання не тільки дослідження і 
впровадження німецькомовних культур, але й підготовка їх до професій, в яких вони виступають як 
посередники культури.   

Поняття інтеркультуральності знаходить свій прояв в процесі виконання  літературного перекладу, 
при цьому мета перекладу (в чужоземномовних філологіях) має полягати не тільки в передачі відповідної 
інформації в процесі аналізу літератури другої культури, але і в творчому поводженні з мовою 
літературних текстів. Однією із перших передумов цього мусить бути поняття цілісності тексту як по 
відношенню до оригіналу, так і до перекладу. Цілісність означає при цьому певний когерентний утвір, 
окремі конституенти якого підпорядковані значенню цілого. Значення конституентів може бути 
визначено лише з їх контексту порівняно з цілим текстом. Це стосується як безпосередньо лексико-
семантичних одиниць тексту, так і його граматичних особливостей [7: 6].  

Зразки, форми та норми суспільного співжиття, тобто те, що ми в широкому розумінні називаємо 
"культурою" виникають у зв'язку з соціальними діями. Ці соціальні дії є переважно мовно фіксованими. 
Мовленнєва діяльність є формою соціальної діяльності. Зразки та форми соціальної та мовленнєвої 
діяльності зберігаються в мовних знаннях індивідума як нашарування попередньої діяльності і можуть 
бути використаними в процесі редефініції, тобто повторного визначення. Соціальна та мовленнєва 
діяльність можуть змінюватися, якщо в межах певної культури змінюються соціальні контакти або умови 
комунікації. Мовні форми контакту між двома культурами дають соціолінгвістам змогу реконструювати 
історію цього інтеркультурного контакту і зрозуміти краще його сьогоднішні форми.  

Певні передумови для успішного вирішення питань, пов'язаних з міжкультурною комунікацією 
створює лінгвокраїнознавство, де країнознавчі відомості мають не лише загальноосвітнє значення, але й 
дають знання про країну, її історію, культуру, економіку, спосіб життя її населення, що має вихід у 
міжкультурну комунікацію. Під цим кутом зору першочергове значення мають країнознавче орієнтовані 
фразеологізми, оскільки фразеологічні одиниці (ФО), що мають країнознавчу спрямованість, 
відрізняються суттєвими особливостями, незнання яких ускладнює спілкування на іноземній мові, 
понижує комунікативну компетенцію учнів. Деякі із таких фразеологізмів можуть бути єдиним 
позначенням явищ і фактів у країні, мова якої вивчається.  

У фразеології сучасної німецької мови є цілий ряд ФО з компонентом Schwein. Так, вираз jmd (er) hat 
Schwein означає, що "комусь (йому) таланить, він має щастя" і сягає ще часів середньовіччя, коли під час 
рицарських турнірів або змагань стрільців найбільшим виграшем було порося. Ця домашняя тварина 
була у німецькому ареалі символом добродійності та багатства. Розуміння багатьох фразеологізмів 
сучасної німецької мови потребує глибокої обізнаності з історією та культурою німецького народу, а 
вживання таких ФО є досить специфічним і не знаходить аналогій у інших мовах, наприклад: ab nach 
Kassel! – геть! забирайся (в Кассель); rangehen wie Bl ь cher  – діяти рішуче (як Блюхер); den alten Zopt 
abschneiden (букв. відрізати стару косу) –  облишити старі звички, традиції; Gang nach Kanossa – 
(принизливе) прохання про помилування; fluchen wie ein Landsknecht – лаятися на чому світ стоїть (як 
ландскнехт ); alter Schwede – (старий) шахрай, друзяка; der Alte Fritz – старий Фріц; der Eiserne Kanzler – 
Отто фон Бісмарк; der blaue Montag – блакитний понеділок (неробочий день); blauer Brief –  блакитний 
лист (лист неприємного змісту); fluchen wie ein Bierkutscher – лаятися як пивний візник [7: 8]. 

Одна з особливостей інтеркультуральної комунікації полягає в тому, що учасники такої комунікації 
сприймають слово як поняття, яке виражає певні культурно-специфічні відносини та зв'язки; останні 
виникають як наслідок попередньої діяльності в межах окремої.  

Асоціації вказують також на культурно-специфічні звички як у поведінці, так і у мисленні. Вони 
свідчать про те, що поняття певного суспільства (співтовариства) структурно пов'язані з цілком іншими 
специфічними поняттями; отже в межах цього суспільства виникають певні  зв'язки (взаємини), які 
зумовлені відповідними культурними процесами, що відбуваються або вже відбулися. 

Геополітичні, економічні та  культурні  зміни, яких зазнала  Європа знайшли відбиток у всіх мовах і 
їх ідіомах континенту, не залишивши, у свою чергу, осторонь і мовні ідіоми Закарпаття, де знаходяться в 
безпосередніх контактах нормативні та діалектні варіанти української, угорської, російської, словацької, 
німецької, румунської та інших мов. Тут зустрічаємо практично всі види міжмовних контактів, які 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (70). Філологічні науки 

184 

описуються в інтерлінгвістиці, їх розмаїття, багатомовність і мовленнєва активність дають можливість 
оцінити величину міжмовного контактування разом з його інтенсивністю.  

Міжмовні контакти цього регіону є спадком минулого і, очевидно, існуватимуть ще тривалий час. 
Зразу після прибуття в нові місця поселення німецькі колоністи побачили поряд з іншою природою 

також людей, які відрізнялися одне від одного мовами, одягом, взуттям та іншими культурними 
особливостями. Деякі з цих особливостей знайшли свій відбиток у німецьких говірках тих часів, коли 
німці ще були монолінгвами. Своїх сусідів вони називали ru’ssinən / ros'nakən / ru'tena - місцеве 
українське населенням, 'ugərtən / ugrən / ma'dja:rən – угорців, slo'vakən / 'toхtən – словаків, va'laчən / 
'vloчən / ru'mеna – румунів.  

Німці самі називають себе поряд з 'taitS, 'taitSi – wn – німці, 'pеm – "боемці", "tsibtsеrе – цібцери", 
також об’єднуючою назвою – 'Svob -'Svo:vü – "шваби" (для позначення всякого нащадка німецьких 
колоністів) [9: 52].  

Уже на початковому етапі контактування німецькі поселенці запозичили деякі етнологізми, які 
служили для позначення реалій сусідніх етносів, наприклад, нім. гов. "hunja > укр. гов. 'huna – гуня; нім. 
гов. 'guba > уг. guba – "накидка, виготовлена із білої або чорної овечої шерсті", нім. гов. gatjən, > уг. 'gåťå, 
укр. гов. 'gaťi – гаті < уг. gatya – "штани із льону", нім. гов. botS'korn > уг.'botSko:r, укр. гов. batS'kåre – 
бочкори < уг. Bocskor – "вид саморобних мокасинів", нім. гов. 'tSеrеs > укр. гов. 'tSеrеs – черес – 
"широкий кожаний". Ці та інші етнологізми служили німцям для позначення українських говіркових і 
угорських етнореалій, проте самі вони їх не використовували. Із зростанням кількості німецьких 
мультилінгвів спостерігаються якісні ознаки толерантності населення до культур етносів, що мешкають 
поруч у маргінальній смузі або в інтратериторіальних мовних острівцях чи анклавах. Так, наприклад, 
загальний вжиток отримало вітання нім. kə'loхpt sai 'jеsu 'kristi! > укр. гов. 'slava i'susu 'чrestu "Слава Ісусу 
Христу"; дорослу жінку вітають словами нім. 'kis ti 'hånt! > уг. 'kеzet 'tSokolom! "Цілую ручки". На святий 
вечір німці готують 'nainərtiS – "стіл /вечеря з дев’яти страв". Цей звичай вони перебрали від місцевого 
українського населення, коли на святий вечір сервірують обов’язкові дев’ять (дванадцять) страв. Щоб 
захистити новонароджену дитину від нім. гов. 'Slaчtü 'a:V > уг. 'gonos 'sеmеk > укр. гов. 'pylli 'оtSі – 
"поганих очей" у всіх етносів краю використовують 'øliSvåsе – "гашену воду" > укр. гов. 'vuhleke – 
"вуглики" > уг. 'oltot 'se:n [10: 37].  

Проживання в умовах мультиетнічного простору вимагає від етнічних меншин, через необхідність 
міжетнічної комунікації, засвоювати мову домінанти. Отже, поступово німці Закарпаття здобули 
ординарні знання українських говіркових, угорських мовних ідіомів та української і російської 
літературних мов. При вживанні другої (третьої) мови німців за вимовою не відрізнити від етнічних 
угорців чи українців. За межами сім’ї німці Закарпаття переважно спілкуються українською говірковою, 
угорською мовними ідіомами або українською рідше російською літературними мовами.  

Міжмовна взаємодія відбувається на лексико-семантичному рівні як експліцитно, так і імпліцитно. 
Особливо це явище проявляється у вживанні фразеологізмів і калькуванні їх словесного складу. 
Наприклад: нім. гов. is få'Svundü vi a 'kSolеnü 'gåul > укр. гов. prо'påщ he 'kradеnej 'kyn’ > уг. 'еltynt mint å 
'lopot 'lo – "безслідно зник"; нім. гов. 'Stils 'vоsü 'vеSt tü 'ufwr > уг. 'tSеndеS 'viz 'pårtоt 'moS > укр. гов. 'teчa 
'vоda 'bеrеh 'mejе – "тиха вода берег миє" [10: 42]. З позиції лексикології переклад даних фразеологізмів 
не є характерним. Проте, в умовах перманентних міжмовних контактів спостерігається явище, яке 
свідчить не лише про міжмовну взаємодію, але й про міжкультурну.  

Висновки. Таким чином, асоціація слів, їх сприйняття є віддзеркаленням специфіки культури. Вони 
відображають певні історичні процеси і несуть у собі країнознавчу інформацію, на що необхідно 
звертати особливу увагу при вивченні іноземних мов.  

Перспектива подальших досліджень полягає у розробці моделі формування готовності до 
міжкультурної комунікації у майбутніх вчителів іноземних мов та експериментальної перевірки її 
ефективності. 
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Слоневская О. Б. Особенности аспектов межкультурной коммуникации. 

В статье освещена роль межкультурной коммуникации при изучении иностранных языков. 
Коммуникативный подход к изучению языка способствовал перемещению интереса к речевой 

коммуникации и условиям, обеспечивающим ее успешное протекание. Определено, что интеркультурная 
коммуникация характеризуется пониманием и взаимопониманием, т. е. понимать чужое и 

одновременно быть понятным, общаясь на чужом языке. Сделан вывод, что ассоциация слов, их 
восприятие отражают специфику культуры, определенные исторические процессы и несут в себе 

страноведческую информацию, что следует учитывать при изучении иностранных языков. 

Sloniovska O. B. Peculiarities of Intercultural Communication Aspects. 

The article highlights the role of intercultural communication in the foreign languages. The communicative approach 
to language learning has facilitated the transfer of interest in the speech communication and the conditions for its 

successful course. It is determined that the intercultural communication is characterized by understanding and 
reconciliation, to understand the strange and yet to be understood, speaking a foreign language. Lingvostranovedenie 

creates certain prerequisites for the successful resolution of issues related to intercultural communication where 
geographic information is not only secondary importance, but also provides knowledge about the country, its history, 
culture, economy, way of life of its population has access to intercultural communication. From this perspective, the 
priority importance of country-oriented phraseological units as phraseological units with geographic focus, different 

material characteristics, the ignorance of which makes communication in a foreign language, reduces the 
communicative competence of students. Some of the following phraseology may be the only indication of events and 
facts in a country whose language is being studied. Interlingual interaction occurs at the lexical-semantic level both 
explicitly and implicitly. This phenomenon is particularly evident in the use of phraseology and tracing their verbal 

composition. Linguistic forms of contact between two cultures allow linguists to reconstruct the history of intercultural 
contact and better understand its current form.  It is concluded that the association of words, their perception reflect 
the specific culture, certain historical processes and carry geographic information and should be considered in the 

study of foreign languages. 
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ПИСЬМОВІ ЗАВДАННЯ У РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ПРИ 
ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ 

У статті визначено, що при вивченні іноземної мови відбувається зміна психофізіологічних механізмів 
мовлення на рідній мові і формування нових механізмів мовлення на іноземній мові. Вибір іноземних мов 

для вивчення в будь-якому учбовому закладі ніяк не пов'язаний ні з лінгвістичною, ні навіть з 
психолінгвістичною стороною проблеми. Він обумовлюється популярністю в світі, наявністю кадрів, 

підручників і так далі. Тому, не маючи можливості вибрати для вивчення найбільш підходящу, з 
психолінгвістичної точки зору, іноземну мову, при проектуванні учбового курсу необхідно враховувати 
схожість і відмінність між мовами, заздалегідь виділяючи ті явища, які можуть викликати скруту у 

студентів, і звертаючи на них особливу увагу. 

Постановка проблеми. При вивченні іноземної мови відбувається зміна психофізіологічних 
механізмів мовлення на рідній мові і формування нових механізмів мовлення на іноземній мові. Але 
сформовані в загальноосвітній школі психофізіологічні механізми мовлення на іноземній мові незрідка 
бувають неправильними, тому перед вузівським викладачем постає завдання переформування 
''шкільного'' механізму, щоб після закінчення курсу вивчення, сформовані у вузі механізми мовлення на 
іноземній мові були стабільнішими, і саме вони функціонували надалі.  

Варто зазначити, що вибір іноземних мов для вивчення в школі або будь-якому іншому учбовому 
закладі ніяк не пов'язаний ні з лінгвістичною, ні навіть з психолінгвістичною стороною проблеми. Він 
обумовлюється популярністю в світі, наявністю кадрів, підручників і так далі. Тому, не маючи 
можливості вибрати для вивчення найбільш підходящу, з психолінгвістичної точки зору, іноземну мову, 
при проектуванні учбового курсу необхідно враховувати схожість і відмінність між мовами, заздалегідь 
виділяючи ті явища, які можуть викликати скруту у студентів, і звертати на них особливу увагу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роль письмових завдань при вивченні іноземних мов 
вивчали багато закордонних та вітчизняних науковців. Але найбільшої уваги, на нашу думку, 
заслуговують Є. А. Маслико, Ю. І. Пассов, Г. Нейнер та інші. 

Метою дослідження є аналіз ролі письмових завдань у розвитку комунікативної компетенції при 
викладанні іноземних мов. 

Виклад основного матеріалу. Це особливо важливо при визначенні матеріалу для самостійної роботи. 
Рідна мова відіграє важливу роль при вивченні іноземної мови. Досвід вивчення рідної мови, яка не може 
не відіграти позитивної ролі хоч би тому, що до початку вивчення іноземної мови як системи людина вже 
володіє (або передбачається, що володіє) системою рідної мови. Опанування іноземної мови відрізняється 
від опанування рідної мови, і це швидше заважає, чим допомагає у вивченні іноземної мови.  

Крім того, варто пам'ятати, що іноземна мова не може і не повинна реалізовувати всю сукупність 
функцій, які здійснює рідна мова. Учбовий курс повинен будуватися на індивідуальному підході у 
вивченні іноземної мови, виконує цілу низку педагогічних функцій:  

– мотивацію учбової діяльності – перехід від мотиву оцінки і мотиву уникнення неприємностей до 
мотиву досягнення, професійного інтересу;  

– внесення різноманітності до роботи і можливості працювати у власному режимі;  
– вивчення іноземної мови за допомогою створення на занятті мовної ситуації, близької до реальної;  
– формування у студентів навичок самостійної роботи, які є основою і заставою безперервної освіти і 

самоосвіти. 
Як показує практика викладання іноземних мов, ефективним для формування міжкультурної 

компетенції студентів виявляється використання наступної типології завдань і вправ:  
1. Завдання, що мають на меті розвиток культурної сприйнятливості:  
– опис подій (історії у малюнках);  
– вільні коментарі до малюнків, до звуків (аудіозапис); 
– обмеження сприйняття (опис малюнку / ситуації по пам'яті);  
– опис малюнку – інтерпретація – особисті враження).  
2. Завдання для формування понять і розкриття (пояснення) значень:  
– складання асоціограми;  
– складання колажа з малюнків і різних видів текстів;  
– диференціація значень схожих понять;  
– проектна робота: дослідження поняття.  
3. Завдання на зіставлення культур:  
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– протиставлення / порівняння;  
– розвиток емпатії;  
– обговорення і оцінка стереотипів;  
– обговорення і оцінка різних думок.  
4. Завдання для розвитку комунікативної компетенції у міжкультурній ситуації:  
– аналіз комунікативного наміру, його вираження і дії;  
– аналіз комунікації і її стратегії;  
– аналіз різних типів текстів (наприклад: реклама, есе);  
– інтерпретація;  
– зворотний зв'язок.  
Вивчення іноземної мови може розглядатися з декількох сторін: із позиції викладача, тобто 

відповідності його діяльності цілям викладання вказаного предмету, обліку ним психологічних 
особливостей студентів і т. д.; із позиції студентів, тобто міри їх розуміння процесу вивчення, 
підвищення мотивації і т. д.; із позицій знаходження внутрішніх резервів організації вивчення для того, 
щоб проходив постійний розвиток студента.  

При викладанні іноземної мови має сенс звернути увагу на письмові завдання, які було майже 
повністю усунено з процесу вивчення, що, на думку Ю. І. Пассова було стратегічним прорахунком [1]. 

Останніми роками роль письмових завдань у вивченні іноземних мов поступово підвищується, і, в 
деякому розумінні, вони починають розглядатися як резерв у підвищенні ефективності навчання 
іноземній мові. Не можна не враховувати і практичну значущість письмового спілкування у світлі 
сучасних засобів комунікації, таких як електронна пошта, Інтернет і тому подібне. 

В останньому випадку письмові завдання як вид мовного спілкування розвиваються на основі тільки 
автентичного матеріалу. Зарубіжні стажування студентів, аспірантів і молодих учених припускають 
уміння робити записи іноземною мовою, складати і заповнювати анкету, відповідати на питання анкети, 
писати заяву про прийом на навчання або роботу, писати коротку або розгорнуту автобіографію, писати 
особисті або ділові листи, вживаючи потрібну форму мовного етикету носіїв мови, у тому числі і форму 
ділового етикету. 

Письмова мова в методиці навчання іноземній мові виступає не лише як засіб навчання, але усе більш 
як мета навчання іноземній мові. Письмові завдання – це технічний компонент письмової мови.  

Якщо правильно визначити цілі навчання письмовій мові, враховувати її роль в розвитку інших 
умінь, використовувати вправи, повністю відповідні цілі, виконувати ці вправи на відповідному етапі 
навчання, то усна мова поступово стає багатіше і логічніше. 

Допоміжну роль письмові завдання виконують при виробленні граматичної навички, виконанні 
письмових завдань від простого списування до завдань, що вимагають творчого підходу, що створює 
необхідні умови для запам'ятовування.  

Уся система мовних вправ, що виконуються у письмовій формі, відноситься до письмової мови. 
Письмові виклади, твори, творчі диктанти, складання планів і тез для повідомлення на задану тему, 
написання особистого або ділового листа, тобто письмові оповідання по заданим ситуаціям відносяться 
до комунікативної письмової мови.  

Письмова мова розглядається в якості творчого комунікативного уміння, що розуміється як здатність 
викласти у письмовій формі свої думки. Для цього потрібно володіти орфографічними і каліграфічними 
навичками, умінням композиційно побудувати і оформити письмово мовний твір, складений у 
внутрішній мові, а також умінням вибрати адекватні лексичні і граматичні одиниці. 

Навчання письмової мови включає різного роду мовні вправи: мовні вправи для навчання складанню 
письмового повідомлення; письмово-мовні вправи для роботи з друкарським текстом; письмово-мовні 
вправи, обумовлені процесом читання, усного спілкування. При читанні (переглядовому, 
ознайомлювальному) інтерес представляють, на думку Є. А. Маслико, письмові вправи типу: 

– знайдіть в тексті і випишіть необхідну інформацію; 
– зробіть письмовий огляд по темі або проблемі, використовуючи при цьому різні джерела на 

іноземній мові; 
– складіть анотації по статтях спеціального журналу(збірки); 
– по аналогії із статтею (її структурою) підготуйте матеріал для передбачуваної публікації у 

спеціальному журналі; 
– у процесі читання літератури (текстів) зробіть письмові замітки для подальшої роботи з матеріалом. 
Можна використовувати форму диктанту. В цьому випадку викладач читає текси по абзацах, 

студенти записують те, що запам'ятали; для полегшення виконання завдання заздалегідь даються план 
або ключові слова. Практика письмової мови дозволяє зробити перекладення тексту або аудіотексту по 
пам'яті, за планом або зробити письмові пропозиції за рішенням певного питання або певної проблеми. 

Цикл уроків по темі повинен завершуватися домашнім твором (самодиктантом – письмовим 
переказом частини тексту або усього тексту). Здатність викласти в письмовій формі свої думки на 
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іноземній мові варто розвивати послідовно і постійно. Для вирішення цього завдання існує низка вправ 
репродуктивно-продуктивного характеру. Вправи, пропоновані, наприклад, методистом Герхардом 
Нейнером [2], складені в певній послідовності від простого до складного, від репродукції до складання 
власної думки, позиції. Усі вправи виконуються письмово. Інтерес, на наш погляд, представляють, 
наприклад, такі завдання: відновити початок і кінець історії; відновити діалог по окремих репліках; 
змінити вид тексту (повідомлення на розмову, діалог на опис); неоднозначну ситуацію опишіть в різних 
текстах і діалогах; пояснити протиріччя між текстовою і ілюстративною інформацією; дати відповідь на 
лист листом, телефонною розмовою і т. д.; підібрати ключові слова, які ведуть до визначеного 
заздалегідь відомого результату та ін. 

Для творчих письмових робіт можуть бути використані, як вважає Г. Нейнер, ділові тексти 
інформаційного характеру. Перед студентами ставляться питання особистого характеру.  

У сучасній методиці з навчання письмовій мові отримав поширення так зване "креативне написання". 
Під "креативним написанням" маються на увазі вправи продуктивного характеру різної міри складності, 
різноманітні за формою і за змістом, часто в ігровій формі. Використовуючи "креативне написання" 
методисти ставлять перед собою конкретні питання: коли писати, скільки і з якою метою? чи доставить 
написане задоволення і кому? і т. д. 

Відмінні риси цих вправ полягають в тому, що вони виконуються неодмінно у письмовій формі, за 
змістом носять творчий характер, цікаві, захоплюючі як для студентів, так і для викладачів. Обіграються 
вірші відомих поетів, використовуються монограми, колективно пишуться веселі історії, пишуться листи 
на адресу вигаданих персонажів.  

Не варто забувати три найважливіші умови при використанні на занятті креативного написання: цілі 
навчання, принципи, методи і прийоми навчання, а також учбовий контроль. 

Написання листа – дуже вдала форма вправ, що носять поліфункціональний характер. Для навчання 
написанню листа необхідно розпочати з низки мовних вправ. На першому етапі можуть бути 
запропоновані вправи на запам'ятовування мовних формул, кліше, використовуваних в листі, форми 
письмового звернення до адресата, способи вираження вдячності, підтвердження отримання листа, надії 
на швидку відповідь і так далі. Далі слідує перегляд текстів-листів, визначення схем різних листів, 
виділення окремих фраз, опорних думок, ключових слів. Студенти роблять аналіз текстів листів, дають 
характеристику їх авторів, визначають характер листа (особисте, сімейне, ділове, проблемне; лист з 
вираженням вдячності, поздоровленням, запрошенням і так далі), аналізують засоби викладу думок в 
різних по стилю і характеру листах, засоби переходу від однієї думки до іншої і т. д. 

На другому етапі можна запропонувати скласти план листа, використовуючи зразки фраз і ключових 
слів. Форми звернення й інші кліше повинні відповідати змісту, структурі і стилю листа. 

На наступному етапі роботи пропонується скласти колективний лист, потім тематичні листи по 
заданих ситуаціях, листи різнотемного характеру (особисте, сімейне, ділове), лист-відповідь на прохання 
або побажання адресата, лист ініціативного характеру або лист-відповідь з певного питання з розрахунку 
на конкретного адресата. Можливе складання листів різним адресатам з різними цільовими установками, 
але з однаковим змістом або з внесенням змін до одного і того ж тексту повідомлення. Варто 
попрацювати над складанням питань до адресата, визначити їх місце на письмі. 

На останньому етапі передбачається завести колективне або індивідуальне листування, підключаючи 
електронну пошту. Таким чином, навчити фіксувати усну мову, у тому числі навчити писати особисті і 
ділові листи, заповнювати анкети, писати коротку і розгорнуту автобіографію, заяву про прийом на 
роботу або навчання і тому подібне - усе це складає основні цілі навчання письмовій мові, що виконує до 
того ж допоміжну роль при навчанні читанню, усній мові, граматиці, лексиці. 

Не варто забувати про час. Як вважає Ю.І. Пассов [1], потрібно пам'ятати про такий резерв, як 
домашнє завдання, яке, незалежно від мети, студенти виконують, передусім, письмово, починаючи із 
запису слів і закінчуючи переказом або повідомленням по темі. Все, що повинно бути сказано на занятті, 
повинно бути спочатку зафіксовано у письмовій формі; письмовою мовою, як вважає Ю. І. Пассов, варто 
займатися, тому що витрачений на це час згодом дає свої результати. 

Отримання в ході послідовної роботи знань про національні особливості комунікативної поведінки 
співрозмовників, практичних навичок і умінь враховувати міжкультурні відмінності в процесі 
безпосереднього повсякденного спілкування з носіями мови сприяє формуванню міжкультурної 
компетенції.  

Висновки. Варто зазначити також, що професійно орієнтоване навчання дає студентам додатковий 
учбово-інформаційний матеріал sз різних сфер бізнесу, знайомить з формами і методами роботи, 
сприяючи тим самим розширенню професійного горизонту майбутніх фахівців. 
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Соловьева О. В. Письменные задания в развитии коммуникативной компетенции при преподавании 
иностранных языков. 

В статье определено, что при изучении иностранного языка происходит изменение 
психофизиологических механизмов речи на родном языке и формирования новых механизмов речи на 
иностранном языке. Выбор иностранных языков для изучения в любом учебном заведении никак не 

связан ни с лингвистической, ни даже с психолингвистической стороной проблемы. Он обусловливается 
популярностью в мире, наличием кадров, учебников и так далее. Поэтому, не имея возможности 

выбрать для изучения наиболее подходящий, с психолингвистической точки зрения, иностранный язык, 
при проектировании учебного курса необходимо учитывать сходство и различие между языками, 
заранее выделяя те явления, которые могут вызвать затруднения у студентов, и обращая на них 

особое внимание. 

Soloviova O. V. Written Tasks in the Development of the Communicative Competence at Foreign Languages 
Teaching. 

The article states that while learning a foreign language there is the change of psychophysiological mechanisms 
of the native speech and the formation of new mechanisms of speaking in a foreign language. The choice of 

foreign languages for studying in any institution is not connected with any linguistic or even with the 
psycholinguistic aspect of the problem. It is due to popularity in the world, the availability of personnel, 

textbooks, and so on. Therefore, not being able to choose the most suitable for the study, within the 
psychological point of view, foreign language, while the design of the course it is necessary to consider the 
similarities and differences between the languages, before highlighting those events that can be difficult for 

students, and paying special attention to them. 
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ПРИНЦИПИ СТРУКТУРУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ  
З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДЛЯ КУРСАНТІВ АКАДЕМІЇ СУХОПУТНИХ ВІЙСЬК  

ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА САГАЙДАЧНОГО 

У статті визначено методологічні та теоретичні основи відбору та структурування навчального 
матеріалу з іноземної мови; обґрунтовано принципи і критерії структурування змісту навчального 

матеріалу для читання; розглянуто головні підходи до відбору та особливості методологічного 
забезпечення вивчення іноземної мови майбутніми офіцерами Збройних сил України на прикладі Академії 

сухопутних військ. 

Актуальність теми дослідження. Інтеграція України в європейський освітній та економічний 
простір, постійне зростання обсягів інформації у сучасному світі вимагають від вищих навчальних 
закладів підготовки кваліфікованих фахівців з високим рівнем знань іноземних мов. Сучасний фахівець, 
зокрема у військовій сфері, повинен володіти іноземною мовою для повноцінного обміну інформацією та 
використання її у службовій діяльності в межах міжнародного співробітництва Збройних сил України. 

Нові вимоги до фахівців стимулюють науковців та викладачів до удосконалення профільного 
навчання іноземних мов у вищих військових навчальних закладах, що, безумовно сприятиме 
формуванню іншомовної професійної компетенції випускників. Предметом навчання майбутніх 
військових фахівців і нормативними документами Міністерства освіти і науки України та Департаменту 
військової освіти акцентовано увагу на комунікативному та системно-діяльнісному підходах до навчання 
з використанням різноманітних технічних засобів навчання та інтерактивних технологій. 

Отже, проблема формування професійної іншомовної комунікативної компетенції курсантів Академії 
набуває особливого значення та викликає необхідність ознайомлення із принципами і критеріями 
відбору та структурування навчального матеріалу з іноземної мови. 

Мета роботи – розкрити дидактичні підходи до структурування змісту навчального матеріалу з 
іноземної мови для курсантів вищих військових навчальних закладів на прикладі Академії сухопутних 
військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. 

Об'єктом дослідження є процес навчання іноземній мові в Академії сухопутних військ. 
Предмет дослідження – принципи (особливості) структурування змісту навчального матеріалу з 

іноземної мови для курсантів. 
Методологічний інструментарій дослідження склали в основному загальнонаукові методи такі, як 

аналіз та синтез, контент аналіз, порівняльний аналіз тощо. 
Аналіз попередніх досліджень. Проблема відбору навчального матеріалу для вивчення іноземної 

мови студентами ВНЗ досліджувалась значною кількістю методистів та науковців. Щодо викладання 
іноземної мови у вищій військовій школі, зокрема у видовому навчальному закладі Збройних сил 
України варто відзначити, що видано низку робіт, присвячених даній тематиці, особливо що стосується 
саме методологічного забезпечення мовного курсу в Академії [1-5]. 

Виклад основного матеріалу. Визначення оптимального відбору змісту навчального матеріалу і його 
раціональна організація (структурування) є першочерговим завданням методики викладання іноземних 
мов, оскільки згідно з результатами психолінгвістичних, методичних досліджень, успіх тих, хто 
навчається, значною мірою залежить від змістового та кількісного аспектів пропонованого навчального 
матеріалу. Вироблені загальні підходи до визначення засад структурування змісту безпосередньо 
розглядаються у вивченні оптимальної та раціональної його організації у навчально-виховному процесі у 
вищій військовій школі. Принципи і критерії відбору змісту навчання є тими теоретичними засадами, на 
яких починає формуватися навчальний матеріал. 

Аспект логічної економності впорядкування обсягу навчання іноземній мові відповідає, насамперед, 
тому, що здатність мозку як резервуара або каналу для перенесення певної сукупності знань, які людина 
мусить опанувати, обмежена. Тому під час логічного аналізу й упорядкування навчального матеріалу 
треба створити такі умови, щоб процес опанування знань відбувався без надлишкової інформації. 

За визначенням тлумачного словника, ''структурування – це одержання або надання чомусь 
структурної організації''. Сутність підходів до компонування навчального матеріалу зводиться до 
єдиного положення – структурувати навчальний матеріал таким чином, щоб усі теорії, категорії, поняття 
поєднувались в одну систему і доповнювали один одного. В кінцевому підсумку передбачається 
добитися засвоєння курсантами знань, які дозволяли б вільно оперувати поняттями і категоріями, уміння 
використовувати знання у практичній діяльності [6]. 
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Процедура структурування навчального матеріалу полягає у формуванні довершених фрагментів 
змістового модуля в єдності блоків знань, умінь, норм, цінностей. Навчання іноземній мові, кінцевий 
результат якого є комунікативна компетенція, передбачає не лише сформованість відповідних умінь і 
навичок, але й засвоєння певного мінімуму національно-культурної інформації, необхідної для 
адекватного спілкування, взаєморозуміння представників різних культур. Тому оволодіння іноземною 
мовою як засобом потенційного спілкування на міжкультурному рівні вимагає паралельного вивчення і 
засвоєння необхідного мінімуму відповідної національної культури. 

Жодна із методик вивчення іноземних мов не використовується відокремлено від інших технологій, 
оскільки зміст, форми, засоби вивчення іноземних мов зумовлюються соціально-економічними, 
загальнонаціональними та світовими традиціями.  

Комунікативний підхід до вивчення іноземної мови на сучасному етапі базується на особистісно-
діяльнісному підході навчально-виховного процесу, тому відбір та структурування навчального 
матеріалу, використання методів і технологій опанування іншомовним словом невід’ємно пов’язані з 
особистістю слухача, його здібностями, інтелектуальними можливостями та іншими індивідуальними й 
психофізіологічними особливостями. Ігнорування біологічних, соціальних, духовних потреб тих, хто 
навчається, може спричинити появу таких наслідків, як блокування самостійної та творчої діяльності й 
наростання внутрішньої напруги. Основними принципами відбору навчального матеріалу з іноземної 
мови є: комунікативна спрямованість навчання, його усвідомлення; розвиток позитивного ставлення та 
інтересу до процесу навчання іншомовного мовлення; взаємозв’язок навчання та видів мовленнєвої 
діяльності; ситуативність і тематична організація навчального матеріалу; врахування особливостей 
рідної мови, психофізіологічних особливостей курсантів. 

Варто зазначити, що на кафедрі іноземних мов та військового перекладу Академії сухопутних військ 
розроблена та запроваджена система власного методологічного забезпечення. Ми докладніше зупинимося 
на змісті розробленого навчального матеріалу. Також зосередимо увагу на головних критеріях відбору 
текстів для навчання одного з видів мовленнєвої діяльності, а саме читання в згаданому навчальному 
закладі. В умовах певної кількості годин, відведених на навчання іноземній мові у військовому 
навчальному закладі, а також враховуючи той факт, що кожний слухач має різний досвід і рівень володіння 
навичками читання, під час навчання викладач має дуже ретельно підійти до навчання читання як виду 
мовленнєвої діяльності і, зокрема, до відбору текстів для читання. Таким чином, очевидною є необхідність 
розробки викладачами своїх власних комплектів ресурсних матеріалів, основними джерелами яких мають 
бути автентичні матеріали у галузі обраного фаху. Тому далі в даному дослідженні ми зупинимось на 
критеріях відбору текстів для навчання читання майбутніх військових фахівців. 

Критерії як ознака, на основі якої відбувається оцінка або класифікація чого-небудь, у методиці є 
важливими, насамперед, для відбору навчального матеріалу. Критерії відбору, які, в свою чергу, 
розглядаються також як вимоги до відповідного навчального матеріалу, є підпорядкованими принципам 
елементами. Критеріями відбору є основні ознаки, що стосуються змісту, структури й обсягу 
повідомлень, за допомогою яких оцінюється текстовий матеріал з метою його використання або 
невикористання як навчального матеріалу відповідно до цілей навчання, розподіляючи при цьому їх на 
кількісні та якісні [7]. 

Таким чином, принципи визначають процес відбору навчальних матеріалів, а критерії, у свою чергу, 
оцінюють конкретний навчальний матеріал на предмет його придатності, а саме за кількісними та 
якісними параметрами. Деякі принципи та критерії можуть співпадати, проте, як правило, відрізняються 
обсягами їх застосування. 

 Першим критерієм є автентичність, під якою ми розуміємо, насамперед, оригінальність текстів, 
написаних носіями мови та представлених. Критерій автентичності залежить безпосередньо від джерел 
інформації, звідки здійснюється відбір навчальних матеріалів. Для забезпечення систематичності 
навчання визначається низка тем для відповідного ступеня навчання, то відбір усіх навчальних 
матеріалів повинен відбуватися з урахуванням критерію тематичності.  

Обов'язковим є дотримання критерію новизни / актуальності. Мотивація є рушійною силою процесу 
вивчення мови, тому необхідно врахувати цей критерій під час відбору текстів для навчання читання. 

До критеріїв відбору фахових текстів дослідники також відносять: ситуативність, тобто зв’язок з 
визначеними типовими ситуаціями спілкування; ілюстративність, тобто здатність тексту ілюструвати 
дану ситуацію; пізнавальну цінність, яка важлива в інформативному плані; доступність, тобто відносну 
змістову простоту; методичну цінність, тобто насиченість тексту мовними одиницями та термінами; 
лінгвістичну цінність, тобто комунікативну і смислову цілісність, змістову і структурну зв’язаність і 
завершеність [8; 9]. 

Критеріями відбору іншомовної професійної лексики з фахових автентичних джерел на основі 
типових показників та ознак, визначено критерії професійної спрямованості; адекватності навчального 
матеріалу цілям навчання; частотності; практичної необхідності; тематичності. Критерії відбору фахової 
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лексики лежать у площині цілей професійно орієнтованого навчання іноземних мов та формування 
лексичної компетенції курсантів [10; 11]. 

Згідно з критерієм професійної спрямованості кожна лексична одиниця розглядається з точки зору її 
важливості для правильного розуміння наукового тексту і подальшого її використання у спілкуванні на 
професійні теми. Критерій адекватності навчального матеріалу передбачає відбір таких лексичних 
одиниць, які відповідають своєму призначенню щодо надання можливості курсантам правильно 
висловлювати свою думку або аргументувати її. Критерій частотності передбачає відбір лексики, 
коефіцієнт повторювання якої у різних джерелах відбору становить не нижче п’яти. Критерій практичної 
необхідності полягає у тому, що відсутність практичного значення відібраної лексики для студента у 
плані комунікації знижує ефективність її засвоєння. Критерій тематичності полягає в тому, що відібрана 
фахова лексика має проходити крізь призму тематики спеціальних дисциплін, забезпечуючи пріоритет 
предметної сторони змісту навчання над мовною [12]. 

Система власного методологічного забезпечення навчального процесу з іноземної мови, розроблена в 
Академії сухопутних військ, відповідає найсучаснішим інноваційним технологіям викладання та 
головним критеріям відбору та структуризації навчального матеріалу.  

Так, перший цикл вивчення іноземної мови курсантами забезпечує дворівневий посібник ''Campaign'", 
який є першою серією книг, спеціально розроблених для військовослужбовців збройних сил, яким 
потрібно вивчення англійської мови для міжнародного співробітництва, передусім, призначений для 
сухопутних військ, але містить актуальний і функціональний матеріал, що може застосовуватись і до 
інших родів військ. ''Campaign'' покликаний задовольнити як інтенсивне вивчення, так і річний курс 
навчання, пропонуючи вмілі підходи до вивчення граматики та лексики, що можуть вдало 
застосовуватись на військових навчаннях. 

Друга складова курсу вивчення іноземної мови – військово-термінологічний курс (військовий 
переклад), який крім цього включає в себе ознайомчий курс з військово-політичним блоком НАТО, та 
основи ділової англійської мови. Даний курс забезпечується спеціально розробленими посібниками 
''Військовий переклад'' [1] та ''Північноатлантичний Альянс'' [2].  

Посібник із військового перекладу англійської мови призначений для підготовки курсантів вищих 
військових навчальних закладів та професійних військовослужбовців ЗС України за фахом військових 
перекладачів. Його мета – дати тим, хто уже оволодів основами граматики англійської мови та пройшов курс 
розмовної практики з неї, розуміння її військово-спеціальної лексики, навчити перекладацьким прийомам, 
зокрема усного перекладу з листа та на слух текстів з військово-спеціальної і технічної тематики.  

Навчальний посібник ''Північноатлантичний Альянс'' є складовою частиною комплексу навчальних 
матеріалів для курсантів з програми інтенсивного вивчення англійської мови. Він розрахований на 
слухачів, які володіють основами розмовної мови та граматики першого рівня за нормативними 
вимогами STANAG 6001. Посібник має на меті збагачення та розширення словникового запасу слухачів 
із суспільно-політичної та військової тематики, розвиток навичок читання англійською мовою в обсязі 
тематики, підвищення рівня обізнаності слухачів щодо діяльності НАТО з метою оптимізації їх 
подальшої професійної діяльності. Посібник побудований на лексичному матеріалі, що охоплює 
нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум другого рівня. Тексти складено 
на основі оригінальних матеріалів. 

Наступна складова – лінгвокраїнознавчий курс, який триває один семестр (англійською мовою 
вивчається країна-носій мови (Велика Британія, США). На кафедрі є відповідне методичне забезпечення, 
розроблене на базі найновіших навчальних технологій. 

Посібник з лінгвокраїнознавства ''Велика Британія'' [3] є складовою частиною комплексу навчальних 
матеріалів для курсантів із програми інтенсивного вивчення англійської мови. Посібник має на меті 
збагачення та розширення словникового запасу курсантів із теми ''Країнознавство'', розвиток навичок 
спілкування англійською мовою в обсязі тематики, залучення курсантів до активної мовленнєвої участі у 
обговореннях та дискусіях із достатнім рівнем граматичної та лексичної коректності. Друга частина 
посібника містить тексти для поза аудиторного (самостійного) читання, які спрямовані на поглиблення 
знань з тематики уроків та збагачення словникового запасу курсантів. Передбачається, що над текстами для 
додаткового читання курсанти будуть працювати самостійно, протягом вивчення теми ''Велика Британія''.  

Посібник ''Сполучені Штати Америки'' [4] побудовано на лексичному і граматичному матеріалі, який 
охоплює нормативну граматику англійської мови та базовий лексичний мінімум другого рівня. Усі 
тексти укладено на основі оригінальних країнознавчих матеріалів ЗМІ США. З метою полегшення 
розуміння слухачами певних американських лексичних одиниць їх зміст розкривається в окремих 
вправах. Посібник складається з основного курсу, який містить 7 блоків лексичного матеріалу, 
укладеного відповідно до тем навчальної програми, і частини з текстами для позакласного читання та 
реферування (перекладу).  

З огляду на багатий фактичний матеріал даний навчальний посібник може бути також використаний 
не лише для мовної підготовки курсантів, а й усіма тими, хто вивчає англійську мову за комунікативним 
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методом згідно з нормативними вимогами другого рівня, передбаченими міжнародними мовними 
стандартами СТАНАГ 6001. 

Завершує навчальний цикл невеличкий курс із ділової англійської мови, який також забезпечений 
унікальним посібником [5]. Писемне мовлення є своєрідною візитною карткою особи незалежно від її 
віку, фаху та посади. Для кожного офіцера є дуже важливим вміння чітко, правильно і грамотно 
висловлювати свою думку, добирати необхідні лексичні вирази відповідно до конкретної ситуації. 
Високий рівень письмової ділової мови є необхідною умовою досягнення успіхів у професійній кар’єрі. 

Навчально-методичний посібник має на меті допомогти курсантам та студентам вищих військових 
навчальних закладів правильно вживати основні засоби англійської ділової мови, оцінювати мовні 
варіанти і знаходити найдоцільніші лексико-граматичні конструкції, сформувати навички написання 
типових ділових паперів, а також запобігти появі найпоширеніших помилок. 

Важливо зазначити, що крім циклу посібників, котрі забезпечують дисципліну під час аудиторних 
занять, на кафедрі іноземних мов розроблено навчальний посібник із позааудиторного читання, котрий в 
повному обсязі забезпечує саме самостійну роботу курсантів та слухачів [13]. Усі тексти укладено на 
основі оригінальних матеріалів. З метою полегшення розуміння слухачами певних лексичних одиниць їх 
зміст розкривається в окремих вправах. Посібник складається з 30 текстів відібраних відповідно до тем 
навчальної програми та вправ до них.  

Наступним важливим аспектом загального методологічного забезпечення курсу англійської мови є 
суто лексична складова. З цією метою розроблено англо-український словник із глибоким військовим 
ухилом [14]. Виразною особливістю словника є те, що автори в частині перекладу термінів українською 
мовою спробували наситити словник виключно автентичними українськими аналогами з максимальним 
униканням російськомовних кальок. 

Словник містить більше 9000 військових термінів та термінологічних словосполучень, життєво 
необхідних миротворцям під час виконання операцій з підтримки миру. Водночас у словник увійшли 
абревіатури та акроніми, які найчастіше зустрічаються у спеціалізованій військовій документації і 
використовуються під час спілкування між військовослужбовцями. 

Поряд із загальновживаною військовою лексикою словник надає зразки розмовної мови, військового 
сленгу та неологізмів, (багато з яких відсутні у сучасних англо-українських словниках), властивих 
сучасному лексикону військовослужбовців, які беруть участь в операціях із підтримання миру. При 
відборі лексики головна увага приділялася термінології Сухопутних військ. 

Висновки. Удосконалення змісту і засобів вивчення іноземної мови є пріоритетним завданням на 
шляху інтеграції України у європейське та світове співтовариство. Аналіз методичних джерел та 
практичний досвід свідчать про те, що проблема формування іншомовної професійної компетенції 
курсантів та питання відбору, структурування навчального мовного матеріалу є актуальною та потребує 
постійного вивчення та вдосконалення.  

Очевидним є те, що за допомогою якісно вибраного та чітко структурованого навчального матеріалу з 
іноземної мови можна стверджувати про перехід до процесу професійно орієнтованої комунікації та 
відповідності мовним вимогам до випускників вищих військових навчальних закладів.  
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Щерба О. В. Принципы структурирования содержания учебного материала по иностранному языку 
для курсантов Академии сухопутных войск имени гетьмана Петра Сагайдачного. 

В статье определены методологические и теоретические основы отбора и структурирования учебного 
материала по иностранному языку; обоснованы принципы и критерии структурирования содержания 

учебного материала для чтения; рассмотрены главные подходы к отбору и особенности 
методологического обеспечения изучения иностранного языка будущими офицерами Вооруженных сил 

Украины на примере Академии сухопутных войск. 

Shcherba O. V. Principles for Structuring the Content of the Foreign Language Teaching Material 
for Cadets of the Army Academy Named after Hetman Petro Sahaydachnyi. 

The article outlines the methodological and theoretical bases for selecting and structuring the learning material 
in a foreign language, grounds principles and criteria for structuring the content of teaching material for 
reading, considers the main approaches for selecting features and methodological peculiarities of foreign 

language learning for future officers of the Armed Forces of Ukraine, at the Army Academy as an example. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ ГЛОБАЛЬНИХ МІСТ В ІНТЕРНЕТІ: НЬЮ-ЙОРК І ЛОНДОН 

Статтю присвячено визначенню іконічних засобів передачі інформації, що вживаються з метою 
моделювання брендинг-політики глобальних міст. У статті проаналізовано основні екстралінгвістичні 
фактори, за допомогою яких здійснюється брендинг мегаполісів. Значну увагу приділено ролі візуальної 

інформації в позиціонуванні мегаполісів та створенню прагматичного ефекту. Наведено реальні 
приклади невербальних маркерів, що використовуються у популяризації глобальних центрів. 

Постановка проблеми. Сучасний світ характеризується динамічними процесами політичної, 
економічної, соціально-культурної інтеграції. Посилення взаємодії та взаємозалежності країн світу, 
формування "світового суспільства", "планетарного соціуму" є найхарактернішими ознаками 
глобалізації. Глобалізація представляє собою "міжнародну інтеграцію", засновану на інформаційній 
відкритості світу, швидкому технологічному оновленні, комунікаційному зближенні, міжнаціональних 
соціальних рухах [1]. 

Глобалізація як процес всезростаючого впливу різних факторів міжнародного значення на соціальну 
дійсність спричинила появу низки термінів у галузі географії міст, урбаністики, економіки. Урбаністика 
збагатила свій теоретичний апарат такими поняттями, як мегаструктура, мегапроект, екуменополіс, 
конурбація, метрополітенський ареал, мегамісто, світове місто, глобальне місто. 

Феномен великих міст викликає значний інтерес серед учених, оскільки їх функціональна значущість 
є надзвичайною у сучасному глобалізованому світі. Так, експерти в галузі урбаністики неодноразово 
здійснювали спробу ввести до обігу такі поняття, як "світове місто" (П. Геддес), "глобальне місто" 
(С. Сассен), "метрополіс" (Ф. Бродель), "мегамісто" (Дж. Перлман – засновник і директор нью-
йоркського Мегасітіз Проджект), "мегаполіс" (термінологія ООН). На початку XX століття основою для 
рейтингу світових центрів слугували три критерії: політична та економічна значущість, населеність 
міста. П. Гедес до кола світових міст включив Лондон, Париж, Берлін, Відень, а також низку найбільших 
міст США – Нью-Йорк, Бостон, Чикаго, Філадельфію (1915 р.) [2: 22-24]. 

В 1970-х – 1980-х рр. рейтинг міст з огляду на їх фінансову спроможність був запропонований 
Г. Рідом [2], який класифікував міста на дві основні категорії: глобальні та міжнародні фінансові центри. 
Лондон та Нью-Йорк вже в другій половині XX ст. позиціонують себе як глобальні фінансові центри. 
Дещо інший підхід до класифікації мегаполісів запропонували Дж. Фрідман (1986), Г. Тріфт (1989), 
П. Тейлор (2000) та ін. 

Незважаючи на різні критерії щодо рейтингу міст, спеціалісти в галузі урбаністики та економіки 
одноголосно вказують на домінування у світі чотирьох центрів – Нью-Йорка, Лондона, Парижа і Токіо 
[Beaverstock et al, 1999]. Згідно з рейтингом британської компанії Knight Frank, Нью-Йорк залишається 
лідером серед кращих бізнесових центрів з 2008 року. В основу рейтингу експерти поклали такі критерії: 
економічна активність, якість життя, політична впливовість міст.  

Створюючи варіативні класифікації кращих міст світу, автори також займались вивченням їх 
взаємозв’язків (Globalization and World Cities Study Group, GaWC) [2]. Такий новітній підхід дає змогу 
виокремити загальні характеристики, властиві глобальним містам: міжнародна відомість імені, активна 
участь у міжнародних подіях, розвинена транспортна система, наявність міжнародних фінансових 
установ, відомі світові культурні центри, розвинена комунікаційна інфраструктура, велика кількість 
впливових ЗМІ. 

Дослідники зазначають, що перелік характерних ознак світових міст із кожним роком стає все 
довшим. У зв’язку з цим неабиякий інтерес викликає процес "глобального бренд-лідерства". Стрімкий 
розвиток, закріплення будь-якого міста на міжнародній арені залежить, передусім, від його 
позиціонування в межах країни. Вдале позиціонування дозволяє не лише визначити місце "товару" (у 
нашому випадку міста), але і надати додаткові конкурентні переваги [3]. 

У зв’язку з цим актуальність нашого дослідження зумовлено необхідністю вивчення іконічних 
засобів передачі інформації, що вживаються з метою моделювання брендинг-політики мегаполісів. 
Спроба виокремити та описати невербальні маркери, що використовуються у популяризації мегаполісів, 
становить новизну дослідження. 

Виклад основного матеріалу. Як було вже зазначено, Нью-Йорк та Лондон є найбільш 
привабливими містами на планеті протягом XX – XXI століття. Популяризація міст-господарів у ХХІ 
столітті здійснюється мережевим PR, а саме – створенням веб-сайтів. Незважаючи на те, що мережа 
з’явилась відносно нещодавно, вона неймовірно вплинула на процес створення та позиціонування 
брендів. Світ конструюється і саме інформаційний компонент є і базою для дій в фізичному просторі, і 
сам виступає як дії в інформаційному просторі [4: 45]. Інформаційні технології гіпотетично керують 
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масовою свідомістю. Інформаційні потоки в Інтернеті на відміну від звичайних ніколи не завершуються, 
бо завжди можна повернутися до старих матеріалів. Тобто Інтернет є одночасно і свіжою газетою, і 
бібліотекою, де зберігаються всі минулі номери. Це створює не просто інформаційне середовище, а 
інформаційно збагачене середовище [4: 92]. 

Як наслідок Інтернет може стимулювати інтенсивну та емоційну бренд-комунікацію, адже, по-перше, 
мережа є інтерактивною, по-друге, вона залучає до обміну інформацією [5]. Відчуття енергійності та 
відповідності сучасним вимогам створюється актуальністю представленої інформації. Інформаційна 
насиченість повідомлення залежить від новизни та корисності нової інформації. Так, на веб-сайті 
NYC.gov кожен бажаючий може дізнатися про останні новини (наприклад, нововведення в податковій 
системі у розділі NYC Finance, прогнозовані результати передвиборчих кампаній у рубриці NYC 
Government), завдяки чому сайт відвідується набагато частіше. На сайті London. Gov.UK є розділ Get 
Involved, в якому надається інформація про майбутні події, в яких кожен резидент країни або турист 
може брати участь. Сама назва рубрики Get Involved привертає увагу і стимулює відвідувачів залучатися 
до подій. 

Веб-сайти двох наймасштабніших міст є динамічними, оскільки вони містять гіпертексти з 
навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки. Мається на увазі, що відвідувач сайту з легкістю 
може перейти з однієї теми на іншу, не докладаючи при цьому великих зусиль. Тексти, графіка, 
мультимедіа, з одного боку, наповнюють контент сайту, з іншого – сприяють підвищенню 
інформативності повідомлення. Так, офіційна сторінка Нью-Йорка може запропонувати всім бажаючим 
рубрики типу: News & Press Releases, Mayoral & City Agencies, Executive Orders, Photo Gallery, Biography, 
Residents та ін. Використання паралельних текстів (англійською та іспанською мовами) надає змогу тим, 
хто недостатньо володіє англійською мовою, ознайомитись з матеріалом іспанською, яка є також однією 
із найголовніших глобальних мов. Назва самого сайту NYC. gov. always open надає громадянам відчуття 
впевненості, надійності у тому, що вони цілодобово можуть бути почуті та отримати доступ до 
інформації, яка їх цікавить. Візуальне оформлення сайту в палітрі тепло-холодних кольорів нагадує 
відвідувачам майже про всі пори року. Змінна картинка розташована зверху офіційної сторінки 
привертає увагу, викликає різноманітні асоціації. Час від часу фото Нью-Йорка змінюється, кожного разу 
з’являється нова пора року. Цей факт вказує на багатогранність міста, на його рухливість, активність 
(Рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Офіційна сторінка міста Нью-Йорк. 

 
Кожен відвідувач сайту має на меті отримати доступ до інформації; розважитись, соціалізуватись. 

Дослідники зазначають, що веб-сайти надають великі можливості для аналізу розвитку подій у світі. 
Вплив на свідомість реципієнтів відбувається шляхом раціональної аргументації, завдання якої – 
переконуючий вплив, що досягається за рахунок достовірності аргументів, їх несуперечливості, 
достатності та послідовності їх подачі. 

На офіційній сторінці міста Нью-Йорк у розділі "Новини та прес-реліз" резиденти міста з легкістю 
можуть знайти інформацію не лише про останні події, а й дізнатися про ті, що вже відбулися, починаючи 
з 2002 року. Щодо розваг, то це є досить проблематичним моментом на офіційному сайті міста, так як він 
зорієнтований на аудиторію, яка зацікавлена в рубриках: Business, Government, City Employees. На 
противагу веб-сайт London. Gov. UK розрахований на цільову аудиторію різного віку. Для молоді 
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цікавими будуть рубрики: Art & Culture, Young people, Festivals & Celebrations, Submit your photos, назва 
яких привертає увагу адресата до рекламованого продукту й формує бажання придбати його. До уваги 
тих, хто цікавиться політичними, економічними подіями, пропонується Business & Economy, Public 
meeting, Greater London Authority. Назва рубрики відповідає своєму контенту, тому будь-хто досить легко 
зможе віднайти саме той розділ, який його цікавить (Рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Офіційна сторінка міста Лондон. 

 
Доречним буде зазначити, що окрім вищезазначених офіційних сторінок Нью-Йорка і Лондона, 

користувачі Інтернету можуть віднайти сайти: www.visitlondon.com і www.visitnewyork.com та отримати 
на них детальну інформацію про акомодаційні умови, місця відпочинку, карти, спеціальні пропозиції. 
Рішення щодо кваліфікації інформації як корисної мотивується різноманітними функціональними 
властивостями запропонованої інформації (престижністю, новизною, унікальністю тощо). 

Детальна інформація мотивує відвідувачів звернути увагу не тільки на те, в чому вони зацікавлені, а й 
на те, що є актуальним. Крім того зв’язок веб-сайтів Нью-Йорка та Лондона з такими соціальними 
мережами як Facebook, Twitter, You Tube впливає не лише на популяризацію міст, а й на моніторинг 
соціальних медіа. Соціальні мережі, сайти з новинами, форуми, чати є складовими мережевого PR. 
Наприклад, якщо у пошукову систему "В контакті" ввести Нью-Йорк, то отримаємо приблизно 1332 
співтовариства, до яких кожен зареєстрований користувач може приєднатися. Лондон із результатом 
2691 є майже вдвічі популярнішим, саме ця цифра визначає його лідерство серед користувачів Контакту.  

Позиціонування глобальних міст на світовій арені значно залежить від їх активної участі в 
міжнародних подіях, за перебігом яких в останні кілька років є доступним слідкувати в Інтернеті. В 2012 
році літні Олімпійські ігри (Ігри XXX Олімпіади) проводилися в Лондоні. Столиця Великобританії стала 
першим світовим містом, яке мало за честь організовувати Олімпійські ігри втретє. В Інтернеті та в ЗМІ є 
можливим побачити логотип Олімпіади 2012, який є досить технологічним та сучасним (Рис. 3). 

  

 
Рис. 3.  Логотип Олімпіади XXX (м. Лондон). 
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Стилізована інтерпретація цифри 2012 є досить суперечливою, тому що асиметрична форма чисел 
робить зображення не досить чітким та розбірливим. Гамма використаних кольорів – приємна для 
сприйняття, тому що завдяки підібраним кольорам відчувається динаміка подій. Слоган Олімпіади 2012 
"Living the Olympic and Paralympic Values" – простий за структурою, але емоційно навантажений, 
закликає всіх без винятку долучитися до очікуваної події. 

Окрім можливості побачити логотип, слоган та талісмани літніх ігор 2012, віртуальний простір 
пропонував всім, хто бажав бути в центрі подій підготовки до Олімпіади, відвідати сайт – 
www.london2012.com. На сайті кожен може дізнатися про останні новини, існуючі блоги, фотогалереї, 
відео фрагменти або отримати доступ із веб-камери до Олімпійського парку 2012. Онлайн доступ до 
інтерактивної карти Олімпійських ігор фокусує увагу адресата на окремих моментах. Візуальна 
інформація представлена засобами фото, відео, слайд-шоу має на меті заохотити відвідувачів сайту 
побачити дійство на власні очі. Всі бажаючі в межах проекту сайту мають нагоду побачити віртуальний 
тур (Virtual tour). 4D відчуття присутності ще більше спонукає до відвідування змагань. 

Намагання Нью-Йорка, міста контрастів, та багатьох інших міст вибороти право на проведення 
урочистої події такого масштабу є очевидним: статус всесвітньо відомого міста, залучення великих 
меценатських коштів, велика кількість туристів, як наслідок – поповнення міського бюджету. Натомість 
Нью-Йорк може запропонувати туристам відвідати подію дещо іншого характеру – Тиждень Дизайну 
(International Contemporary Furniture Fair) – 19-25 травня.  

 
Рис. 4. Логотип Тижня Дизайну (м. Нью-Йорк). 

 
Комунікативна ефективність представленого логотипу є очевидною, так як він зорієнтований не лише 

на створення привабливого для громадськості образу, а й на передачу цінного меседжу. Поєднання 
невеликої кількості слів із мінімальним набором візуальних елементів має на меті популяризацію події 
не лише на американському континенті, а й у всьому світі. Розміщення серця, яке було вперше 
використане для логотипу цього міста, відразу викликає в адресатів різноманітні позитивні емоції. Образ 
серця на чорно-білому фоні постає як символ любові до міста попри будь-які обставини. Доцільним є 
акцентувати увагу саме на написі "REASONS TO LOVE NEW YORK", здійсненому великими літерами, 
що є поширеним прийомом у газетних заголовках, рекламних текстах з метою брендингу товару, події. 
Фактично, незакінченість повідомлення спонукає реципієнтів до критичного осмислення та самостійного 
трактування побаченого. Хоча логотип тижня дизайну зазнає деяких трансформацій, що проявляються в 
заміні вербального компонента, він зберігає наслідування логотипу міста.  

Висновки. Досить поширеним засобом отримання інформації в останні роки XXI століття вважається 
онлайн веб-трансляція. Функціональність цієї новітньої технології полягає в тому, що знаходячись навіть у 
найвіддаленішій точці планети, не докладаючи значних зусиль ми можемо опинитись у будь-якій країні. 
Унікальним також є те, що такі послуги як EarthCam, Webcams.travel, Geocam.ru надають людству 
можливість спостерігати за подіями у світових містах цілодобово. Нью-Йорк пропонує увазі 24-годинні 
трансляції з Times Square, Hall of Fame, Broadway та Central Park. За допомогою веб-камер є можливим 
здійснити віртуальну подорож по таким визначним місцям Лондона, як Trafalgar Square, Picadilly Circus та 
Leicester Square. Ефект присутності на місці подій досягається, передусім, зображенням, яке змінюється 
приблизно кожні 5 секунд, та звуковими ефектами, властивими кожному місту. Створення вільного 
доступу до таких ресурсів має на меті привернути увагу туристів та допомогти їм у плануванні майбутньої 
відпустки або ділової подорожі. Постійне збільшення користувачів подібними сайтами пояснюється тим, 
що візуальна інформація має більшу довіру до себе і довше зберігається в пам’яті [5: 62].  
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Перспектива подальшого дослідження позиціонування глобальних міст на міжнародній арені 
полягає у поглибленому вивченні особливостей архітектоніки життєпростору міст із позицій когнітивної 
лінгвістики; необхідності вивчення взаємодії іконічних і мовних засобів передачі інформації, що 
вживаються з метою брендингу мегаполісів в сучасному інформаційному просторі. 
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Билюк И. Л. Позиционирование глобальних городов в Интернете: Нью-Йорк и Лондон. 

Статья посвящена исследованию иконических средств передачи информации, используемых для 
моделирования брендинг-политики глобальных городов. В статье анализируются основные 

экстралингвистические факторы, которые обеспечивают брендинг мегаполисов. Значительное 
внимание уделено роли визуальной информации в позиционировании мегаполисов и созданию 

прагматического эффекта. Приводятся реальные примеры невербальных маркеров, которые 
используются для популяризации глобальных центров. 

Biliuk I. L. Global Cities Positioning in the Internet: New York and London. 

The article examines the phenomenon of nonverbal markers as the productive means of the modern metropolis 
branding. It deals with iconic means used for global cities branding. The thorough attention is paid to the 

extralinguistic factors in the sphere of metropolis branding. The focus is made on the role of visual means in the 
metropolis positioning and pragmatic effect. Practical examples of nonverbal markers that are used for 

popularizing of global centres are offered. The position of a website in the city branding is regarded. The article 
contains the analysis of the influence of the Internet on the cities positioning on the international scene. 
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СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НІМЕЦЬКИХ ЮРИДИЧНИХ ТЕРМІНІВ 

У даній статті визначено основні властивості термінів, відповідно до їх номінативної та дефінітивної 
функцій, а також розкрито зовнішні та внутрішні зв'язки елементів німецької юридичної 

терміносистеми, які забезпечують її стабільність і цілісність. Окрім того, досліджено способи 
творення термінологічної лексики та визначено найпродуктивніші з них. У ході аналізу лексичного 

складу німецької юридичної термінології висвітлено також питання домінуючої ролі іменників серед 
термінів-слів та термінів-словосполучень. 

Постановка проблеми. У сучасній лінгвістиці дослідження термінів та терміносистем проводиться 
достатньо інтенсивно, оскільки вивчення фахової лексики дає змогу не лише виявити шляхи та моделі 
формування термінології, але й показати процес розвитку певної галузі у науковій системі знань. На 
нинішньому етапі лінгвістичні студії, об'єктом яких є термін, спрямовані на вивчення семантичного 
аспекту термінологічної лексики та на розкриття термінотворчої динаміки фахових мов. 

Значна увага приділяється лінгвістами останнім часом дослідженню юридичної термінології. Так, вже 
розглядалися особливості перекладу німецьких термінів (технічних, військових, юридичних тощо) 
українською мовою [1: 28-53], міжмовна термінологічна омонімія на матеріалі правової лексики 
української та німецької мов [2], словотвірні та структурно-семантичні характеристики англійських 
юридичних термінів [3]. 

Такий інтерес до юридичної термінології зумовлений, насамперед, тенденцією до міжнародної 
уніфікації законодавства, особливо на теренах Євросоюзу. Процес створення спільної правової бази 
потребує, окрім іншого, ґрунтовних знань юридичної термінологічної лексики. 

Актуальність роботи визначається тенденцією до дослідження терміносистем у їх структурно-
семантичному та функціональному аспектах і зумовлюється відсутністю у сучасній українській 
германістиці комплексного аналізу термінотворчих процесів. 

Метою цього дослідження є вивчення структурно-семантичних особливостей юридичної 
терміносистеми німецької мови. 

Поставлена мета передбачає розв'язання таких задач: 
- визначити основні властивості та ознаки термінів, відповідно до їх номінативної та дефінітивної 

функцій; 
- з'ясувати принципи системної організації юридичної термінології, розкрити структурно-системні 

зв'язки у правовій терміносистемі сучасної німецької мови; 
- проаналізувати співвідношення різних словотворчих засобів у створенні правових термінів – 

морфологічного, синтаксичного та морфолого-синтаксичного способів, а також визначити їх 
продуктивність. 

Об'єкт дослідження – сучасна німецька фахова мова юриспруденції. 
Предмет дослідження – структурно-семантичний аспект термінологічної системи. 
Матеріалом дослідження є 2000 лексичних одиниць, вилучених методом суцільної вибірки із 

вузькогалузевих лексикографічних джерел сучасної німецької мови [4; 5]. 
Виклад основного матеріалу. У науковій літературі [6: 17-22] знаходимо різні тлумачення поняття 

"термін". Так, в основі концептуальної дефініції терміна лежить критерій належності денотата до 
спеціальної галузі. Диференційними ознаками терміна визначають: 1) тенденцію до однозначності; 
2) відсутність стилістичного забарвлення; 3) точну співвіднесеність із поняттям; 4) системність. Ще одне 
тлумачення терміна базується на його протиставленні іншим лексичним одиницям, визначаючи 
основною властивістю терміна здатність фіксувати і зберігати наукові знання. Із позицій фахового 
підходу під терміном розуміють одиницю мови для спеціальних потреб, що позначає поняття певної 
галузі знань чи діяльності. Динамічне трактування терміна спирається на розуміння його як текстового 
явища. Аналізуючи визначення поняття "термін", які пропонують сучасні лінгвісти, приходимо до 
висновку, що терміном є лексична одиниця, що називає об'єкти та процеси, пов'язані зі спеціальними 
галузями діяльності людини (науки, техніки тощо). Незважаючи на те, що термінологічна лексика є 
невід'ємною частиною національної мови, до неї висувають певні кваліфікаційні вимоги. Так, термін має 
бути нормативним (відповідати нормам певної мови), системним (бути елементом відповідної 
терміносистеми), дефінітивним (співвідноситися з чітким визначенням), відносно незалежним від 
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контексту, точним (прагнути до однозначності у межах однієї терміносистеми), експресивно 
нейтральним, відповідати вимогам професійного спілкування та взаєморозуміння [1: 38]. 

Як окрема галузь наукової та практичної діяльності, юриспруденція характеризується наявністю 
власної терміносистеми, тобто цілісної взаємопов'язаної сукупності усіх термінів її понятійного поля. 
Цілісність та стійкість німецької юридичної терміносистеми виявляється у тому, що її елементи є 
вживаними в усіх галузях правознавства (міжнародне, кримінальне, трудове, цивільне право, економіка 
бізнесу, страхування тощо). У свою чергу, спеціальні лексичні одиниці названих підсистем входять до 
складу сучасної німецької юридичної термінології. 

Являючи собою структурно-організоване ціле, юридична терміносистема має ядро, яке складається з 
термінів, що виражають основні фахові поняття (напр., Kriminalstrafe f – кримінальне покарання, Notar m 
– нотаріус, Öffentlichkeit f des Gerichtsverfahrens – публічність судочинства) та периферію, яка включає в 
себе загальнонаукові (напр., Diversifikation f – диверсифікація, Grundsatz m – принцип, Kausalität f – 
причинний зв'язок), економічні (напр., Zahlungsforderung f – платіжна вимога, Wertpapiere pl – цінні 
папери, Arbeitsvertrag m – трудовий договір), суспільно-політичні (напр., Zweiparteiensystem n – 
двопартійна система, Staatsform f – форма держави, Volksaussprache f – референдум), медичні (напр., 
Transplantation f – трансплантація, Spender m – донор, Kur f – санаторно-курортне лікування), військові 
(напр., Desertion f – дезертирство, Entmilitarisierung f – демілітаризація, Militäroberstaatsanwalt m – 
Головний військовий прокурор), сільсько-господарчі (напр., landwirtschaftliche Nutzfläche f – землі 
сільсько-господарчого призначення), дипломатичні терміни (напр., kollektive Sicherheit f – колективна 
безпека, Rangklasse f der diplomatischen Vertreter – дипломатичний клас), а також поняття інших 
суміжних галузей. 

Юридична терміносистема має ієрархічну структуру, яка обумовлюється родо-видовими зв'язками між 
її елементами. Так, термін Recht n "право" виступає гіперонімом (родовим поняттям) щодо таких гіпонімів 
(видових понять): Luftrecht n – повітряне право, Verwaltungsrecht n – адміністративне право, Wirtschaftsrecht 
n – господарське право, Urheberrecht n – авторське право, Wahlrecht n – виборче право. У свою чергу, 
терміни-гіпоніми можуть виступати гіперонімами щодо термінів нижчого ступеня конкретизації. 
Наприклад, вищезазначений гіпонім Wahlrecht n (виборче право) є родовим поняттям відносно термінів 
aktives Wahlrecht n – активне виборче право та passives Wahlrecht n – пасивне виборче право. 

Німецькі юридичні терміни можуть вступати у синонімічні й антонімічні відношення у межах своєї 
терміносистеми. Так, юридичними термінами-синонімами є Berufung f та Kassation f – касаційна скарга, 
апеляція, касація, Verbrechen n та Straftat f – злочин, Verbrecher m та Täter m – злочинець, objektive 
Zurechnung f та objektive Haftung f – об'єктивне ставлення у вину тощо. Антонімічні зв'язки існують між 
юридичними термінами gesellschaftlicher Verteidiger m – громадський захисник та gesellschaftlicher 
Ankläger m – громадський обвинувач, Einleitung f des Strafverfahrens – порушення кримінальної справи та 
Einstellung f des Strafverfahrens – закриття кримінальної справи тощо. 

Відповідно до способів словотворення [7: 392-412] поділяємо німецьку юридичну лексику на такі групи:  
1) прості кореневі терміни (Stammwörter): Pfand n – застава, Rang m – чин, Recht n – право; 
2) похідні афіксальні терміни (Ableitungen): Bürgschaft f – поручительство, diplomatisch – 

дипломатичний, Unschuld f – невинуватість, Beschluss m – постанова, рішення, Begnädigung f – 
помилування, Geschworene m – присяжний засідатель; 

3) складні терміни (Zusammensetzungen): Anklageschrift f – обвинувальний висновок, Briefgeheimnis n 
– таємниця листування, Dienstordnung f – регламент, Haushaltsmittelberechtigte m – розпорядник кредитів; 

4) терміни-словосполучення (syntaktische Fügungen): administrative Rechtsprechung – 
адміністративна юрисдикція, Angriff m auf Leben – посягання на життя, Aufhebung f eines Strafurteils – 
скасування вироку, Ehre f und Würde f – честь і гідність, als Schuld f anrechnen – ставити у вину; 

5) терміни-абревіатури (Abkürzungen): AGB (Arbeitsgesetzbuch n) – Кодекс законів про працю, 
Angekl. (Angeklagter m) – обвинувачуваний, Cod. (Kodex m) – кодекс, GeschO (Geschäftsordnung f) – 
регламент, статут діловодства, SVA (Sozialversicherungsanstalt f) – відділ соціального страхування. 

6) зрощення (Zusammenrückungen): Inkraftsetzung f – надання чинності (сили) закону, 
Inanspruchnahme f – обмеження прав, позбавлення, Außerdienstsetzung f – звільнення, зняття з посади, 
Vorderansicht f – фас; 

7) конверсія (Wortartwechsel): Angeklagte m – підсудний, Bankdarlehen n – банківська позичка, 
Geschädigte m – потерпілий, befristet – обмежений терміном, строковий. 

Серед німецьких правничих термінів найпоширенішими є складні (утворені шляхом словоскладання) 
та афіксальні (утворені морфологічною деривацією) похідні (24 % та 16.4 % від загальної кількості 
проаналізованих юридичних термінологічних одиниць відповідно). До малопродуктивних способів 
термінотворення відносимо абревіацію (4 %) та конверсію (2,5 %). 

Аналіз німецької юридичної термінології виявив, що лексика цієї терміносистеми представлена 
здебільшого іменниками. Саме іменники слугують базою переважної більшості термінів-словосполучень. 
Окрім іменників, значну частину юридичної лексики складають прикметники та дієприкметники: 
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verbrecherisch – злочинний, habituell – побутовий, untergeordnet – підпорядкований, befristet – строковий, 
einführend – підготовчий. Частка термінів-дієслів є відносно невеликою, однак вони становлять основу 
похідних афіксальних та складних термінів. 

Висновки. Отже, проведене дослідження німецької юридичної термінології дозволяє зробити такі 
висновки: 

- терміни – це мовні одиниці, які є найменуваннями фахових понять та мають певні специфічні 
характеристики (нормативність, системність, дефінітивність, точність, відсутність експресивного 
забарвлення тощо); 

- німецькі юридичні терміни пов'язані синтагматичними та парадигматичними зв'язками у межах 
юридичної терміносистеми; 

- юридична терміносистема є стійкою та цілісною, має ієрархічну структуру, яка виражається родо-
видовими зв'язками між її елементами; 

- за способом творення німецькі юридичні терміни можуть бути простими кореневими, похідними 
афіксальними, складними словами, словосполученнями та абревіатурами; 

- у лексичному складі досліджуваної терміносистеми домінують іменники, які уживаються 
самостійно, як компонент термінологічних словосполучень та як основа похідних слів-термінів. 

У подальших дослідженнях доцільним є проаналізувати особливості вільних та сталих 
термінологічних словосполучень у німецькій фаховій мові права, класифікувати їх відповідно до 
морфологічного типу головного слова, визначити їх структурно-синтаксичні характеристики відповідно 
до кількості компонентів та відношень між ними. 
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Боровая Л. А., Чайка Т. Б. Структурно-семантические особенности немецкой юридической 
терминологии. 

В данной статье определены основные свойства терминов, в соответствии с их номинативной и 
дефинитивной функциями, а также раскрыты внешние и внутренние связи элементов немецкой 

юридической терминосистемы, которые обеспечивают ее стабильность и целостность. Кроме того, 
были исследованы способы образования терминологической лексики и установлены самые продуктивные 

из них. В ходе анализа лексического состава немецкой юридической терминосистемы освещается 
также вопрос доминирующей роли существительных среди терминов-слов и терминов-словосочетаний. 

Borova L. O., Chaika T. B. The Structural-Semantic Peculiarities of German Law Terms. 

The article presents the essential characteristics of terms according to their nominative and definitive functions 
and describes the requirements normally placed on terminological units. It reveals the external and internal 

connections of the elements of the German law terminological system that ensure its integrity and stability. The 
article highlights the word-formative models of terminological units and determines the composition and 

morphological derivation as the most productive of them. The analysis of the German law terminological system 
brings to light the dominant role of nouns among the word-terms and terms that are combinations of words. 
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МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ ОЦІННОГО 
ВИСЛОВЛЮВАННЯ 

Стаття присвячена вивченню структури оцінних висловлювань в англомовних художніх текстах ХХ 
сторіччя. В статті надається визначення оцінного висловлювання, обґрунтовано доцільність 
представлення оцінного висловлювання у вигляді модальної рамки. Виокремлено інваріантні та 

варіативні компоненти структури оцінного висловлювання, описано мовні засоби їх вираження. 

Вступні зауваження. Ця стаття присвячена опису структури оцінних висловлювань в англомовному 
художньому дискурсі, інгерентним компонентом предикатів яких є оцінна сема, та які є частиною 
монологічного або діалогічного мовлення персонажів творів, тобто мають прагматичний потенціал. Це 
висловлювання типу You are a ripping swimmer "Ти першокласний пловець"; She’s very attractive "Вона 
дуже приваблива", дібрані методом суцільної вибірки з англомовних художніх текстів ХХ сторіччя. 

Під оцінним висловлюванням (далі ОВ) ми розуміємо граматично та інтонаційно оформлену 
одиницю мовлення, в рамках змістового складу якої її автор успішно виражає своє оцінне ставлення до 
певного об’єкту дійсності та повідомляє про нього в певній мовленнєвій ситуації слухачеві / читачеві (в 
залежності від типу мовлення) чи самому собі. 

Необхідно розмежувати оцінні висловлювання та схожий на них клас дескриптивних висловлювань 
(ДВ). ОВ і ДВ розрізняються за своєю природою та метою, яку вони реалізують. В ДВ йдеться тільки про 
об’єктивні якості предмета, в той час як в ОВ виражається суб’єктивне ставлення мовця до предмета на 
основі якості / якостей цього предмета. Для тлумачення ДВ також застосовуються категорії "істинність / 
хибність", в той час як ОВ не можуть трактуватися за допомогою цих категорій, оскільки ОВ 
характеризуються суб’єктивністю [1; 2].  

У сучасному мовознавстві простежується стійкий інтерес до вивчення категорії оцінки, що засвідчує 
важливість цього багатоаспектного явища [3; 4]. У більшості лінгвістичних досліджень, присвячених категорії 
оцінки, описуються види оцінних значень і засоби їхнього вираження (Н. Д. Арутюнова, О. Л. Бєссонова, 
О. М. Вольф, В. Г. Гак, О. В. Кунін, В. М. Кирилова, Г. Г. Кошель, Т. В. Маркелова, Г. І. Приходько, 
В. М. Телія, В. І. Шаховський та ін.), розглядається зв'язок оцінки з модальністю (О. М. Вольф, В. М. Телія, 
Л. І. Коноваленко та ін.), особливості функціонування оцінних висловлювань у різних типах текстів 
(В. М. Богуславський, В. І. Васильєв, Н. Г. Гуменюк, Л. Г. Заятуєва, С. Н. Колесник, Н. Н. Миронова, 
Т. С. Шумейко, О. В. Яшенкова). В сучасній лінгвістиці існує багато праць, в яких досліджуються структурно-
семантичні (Н. Д. Арутюнова, О. М. Вольф, Т. О. Космеда, Г. Г. Кошель, Г. І. Приходько, З. К. Темиргазіна, 
Ю. А. Фоміна та ін.) або комунікативно-прагматичні (К. Л. Гончар, К. Ю. Джандалієва, Л. І. Клочко, Т. А. 
Крисанова та ін.) особливості ОВ, функціонуючих в різних типах дискурсу. 

Незважаючи на те, що ОВ є об’єктом багатьох сучасних досліджень, недостатньо висвітленим 
залишається питання організації структури ОВ, функціонуючого в англомовному художньому дискурсі. 
У зв’язку з цим, актуальність запропонованого дослідження зумовлена функціональним підходом до 
вивчення ОВ як одного з способів реалізації категорії оцінки в художньому тексті, із залученням до 
вивчення проблеми таких чинників, як когнітивна діяльність людини та використання мови як засобу 
здійснення соціальної інтеракції.  

Метою даного дослідження постає вивчення особливостей структури ОВ та розроблення методики 
опису її компонентів.  

Компоненти оцінного висловлювання. В будь-якому ОВ міститься не тільки опис предмета чи 
явища, але й дається його суб’єктивна оцінка. Услід за О. М. Вольф, вбачаємо можливим розгляд оцінки 
як одного з видів модальності, яка накладається на дескриптивний зміст висловлювання в цілому та 
відображає ставлення мовця до його змісту та відношення висловлювання до дійсності [2]. 

Цю точку зору поділяє В. М. Телія, яка відмічає, що оцінне ставлення прийнято розглядати як один з 
видів модальності, який супроводжує мовні вирази. Оцінна модальність – це зв'язок, що встановлюється 
між ціннісною орієнтацією мовця / слухача та позначуваною реалією, яка оцінюється позитивно чи 
негативно, згідно з прийнятим в даному соціумі уявленням про нормативний характер стану справ [5]. 

Таким чином, ОВ характеризується особливою структурою, яку можливо представити як модальну 
рамку, що накладається на висловлювання в цілому. Найважливішою особливістю модальної структури 
ОВ є наявність суб’єктивного чинника, який обов’язково взаємодіє з об’єктивним. ОВ передбачає 
наявність суб’єкта С (індивіда чи соціуму), що оцінює, та об’єкта О, (особи, предмета, явища чи події), 
якого оцінка стосується. Оцінка спрямована на позитивну (+), негативну (-) чи нейтральну (0) 
характеристику об’єкта пізнання на основі цінностей, що існують у суспільстві. Взаємодія суб’єктивного 
та об’єктивного факторів ОВ реалізується в оцінному ставленні, яке має значення "добре" (+) чи "погане" 
(-) та виражається оцінним предикатом ОП.  
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Суб’єктивний компонент ОВ припускає позитивне чи негативне ставлення суб’єкта оцінки до об’єкта, 
у той час як об’єктивний компонент ОВ зорієнтовано на ті властивості предметів чи явищ, на основі яких 
робиться оцінка. 

Важливо підкреслити, що протиставлення суб’єкт / об’єкт в оцінній структурі та суб’єктивність / 
об’єктивність у семантиці оцінки не є тотожними поняттями. Так, суб’єкт, оцінюючи інших осіб, 
предмети чи події, спирається, з одного боку, на своє ставлення до об’єкта оцінки (подобається / не 
подобається), а з іншого боку, на стереотипні уявлення про об’єкт і шкалу оцінок, на якій розташовані 
властиві об’єкту ознаки. На думку В. М. Телія, "взаємодія суб’єкта й об’єкта оцінки – це взаємодія 
активно-пасивна: суб’єкт оцінює об’єкт у процесі практичного його освоєння та виявлення в ньому 
цінностей" [5].  

В модальну рамку оцінного висловлювання також входять шкала оцінок та стереотипи, на які 
орієнтована оцінка в соціальних уявленнях мовця, а також аспект та мотивування оцінки. 

Важливим компонентом, що входить до складу структури ОВ, є шкала оцінок, яка нерозривно пов’язана 
з природою об’єкта і може бути представлена у вигляді різних моделей. В основу нашого дослідження 
покладена модель, запропонована Г. Г. Кошель [6]. Точкою відліку на оцінній шкалі є "середня", 
"нейтральна" або "нульова" оцінка, тобто "ставлення суб’єкта, його оцінна кваліфікація носить різний 
характер та варіюється від звичайної констатації наявності даних ознак у об’єкта до позитивного / 
негативного ставлення до них" [6: 5]. Таким чином, нульова оцінка виражає байдужість носіїв мови до 
ознак референта та є семантичним компонентом значення слів, що містять норму певної ознаки або 
властивості, та слугує фоном, відносно якого сприймаються оцінні відхилення в будь-який бік [3: 33]. 

Аспект оцінки також належить до структурних компонентів ОВ. Аспект оцінки вказує на ознаку 
об’єкта, за якою останній оцінюється, тобто включає усі компоненти значення, на які спираються 
дескриптивні ознаки, що входять в оцінний стереотип [2: 61]. 

Мотивування досить часто зустрічається в ОВ, аргументуючи оцінки осіб, предметів, явищ і подій. 
Воно відбиває критерії оцінки об’єкта, експлікуючи оцінні стереотипи та співвідносячи його якості з 
оцінною шкалою. На думку О. М. Вольф, мотивування не є компонентом модальної рамки оцінки, тому 
що, як правило, знаходиться поза оцінною пропозицією або в іншому реченні, в межах широкого 
контексту, що відображає її необов’язковий характер в ОВ [2: 118]. 

Таким чином, інваріантними компонентами модальної структури ОВ є суб’єкт, об’єкт, оцінний 
предикат, шкала і аспект оцінки. Треба зазначити, що кожен з цих компонентів в структурі ОВ 
представлений експліцитно або імпліцитно, залежно від мотивування оцінки та типу оцінного значення. 

Способи вираження суб’єкта в ОВ. В ході аналізу мовного матеріалу було виявлено, що суб’єкт 
оцінки може бути представлений експліцитно в структурі ОВ та виражатися окремим словом, але 
частіше, він постулюється в контексті, в якому функціонує ОВ. 

Суб’єкт оцінки є експліцитним в контексті (1) "I think that woman’s beautiful" (J. Galsworthy To Let: 20) 
"Я вважаю, що ця жінка гарна", де I – експліцитний суб’єкт оцінки; that woman експліцитний об’єкт оцінки; 
think – аксіологічний предикат "думки"; is beautiful – власно оцінний предикат, виражений афективним 
прикметником, який поєднується з дієсловом-зв’язкою. Необхідно зазначити, що аксіологічний предикат в 
даному прикладі вводить в висловлювання експліцитну суб’єктивність, вказуючи на наявність суб’єкта 
оцінки та підкреслюючи, що оцінка належить до його концептуального світу. 

В прикладі (2) "He is quite a gentleman". – Julia smiled (W. Somerset Maugham: 3) "Він такий тактовний 
юнак", суб’єкт оцінки представлений імпліцитно та встановлюється з контексту, в якому він функціонує. 
В даному ОВ можливо виокремити такі структурні елементи: Не – експліцитний об’єкт оцінки; is quite a 
gentleman – оцінний предикат, виражений іменником, який поєднується з дієсловом-зв’язкою. Вживання 
градуатора "quite" в контексті (2) співвідносить якості об’єкта оцінки з суб’єктивним розумінням норми, 
існуючої в уяві мовця. З контексту ОВ зрозуміло, що суб’єктом оцінки є "Julia". Це вказує на те, що 
оцінка належить окремому індивіду, а не соціуму, та відбиває його особисті стереотипи та погляди на 
ситуацію в цілому. 

Оцінка може бути висловлена від сукупності осіб, представників соціуму зі спільними стереотипами. 
Наприклад, (3) He seems an unusually intelligent young man (W. Somerset Maugham The Painted Veil: 27) 
"Цей молодик здається на рідкість серйозним та розумним". 

Способи вираження об’єкта в ОВ. Об’єкт оцінки може бути виражений в ОВ експліцитно або 
імпліцитно. Аналіз мовного матеріалу свідчить, що об’єктом ОВ можуть слугувати особа, предмет, подія 
та ситуація. 

Якщо оцінка суб’єкта спрямована на особу, то об’єкт може бути позначений окремим мовним 
компонентом в структурі ОВ, або бути імпліцитно представленим у модальній рамці ОВ. Це залежатиме, 
на нашу думку, скоріш від ступеню спонтанності / обдуманості ситуації оцінювання, а також від  
комунікативної цілі висловлювання. Наприклад: 

(4) He’s a good chap in his way (Graham Green The Quite American: 9) "Він по-своєму гарний парубок" 
(5) "What is she like?" … "Oh, quite a nice little thing. Actressy" (W. Somerset Maugham The Painted Veill: 

38-39]) "Як вона тобі? " …  "Дуже мила. Така собі актриска" 
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В прикладі (4) оцінка сприймається як більш виважена та ґрунтовна, вона основана на заздалегідь 
сформованій думці суб’єкта про об’єкт оцінки, в той час як в прикладі (5) оцінка спровокована миттєвим 
почуттям та не може бути розцінена як раціональне судження.  

Коли оцінка спрямована на предмет навколишнього світу, то об’єкт оцінки есплікується, як правило, 
в ремі ОВ і виступає частиною складного іменного присудку. Прикладом слугує контекст (6): 

(6) That’s a great picture. I’ve seen it four times (F. Scott Fitzgerald The Tender of the Night: 105) "Це 
надзвичайний фільм. Я бачив його вже чотири рази" 

Якщо суб’єкт дає оцінку події чи ситуації, то об’єкт такого ОВ імпліцитний та виражений  вказівним 
прийменником "this", "that", або особовим чи безособовим прийменником "it", які слугують посиланням 
на конкретний об’єкт оцінки, описаний в даному контексті. Це пояснюється, на наш погляд, тим, що ОВ 
використовується в такому випадку в холістичній функції та слугує засобом підбиття аксіологічного 
підсумку. Прикладом ОВ, в яких об’єктом оцінки є подія або ситуація слугують контексти (7) та (8), 
причому в прикладі (7) об’єктом оцінки є подія, а в прикладі (8) – ситуація. 

(7) "Holly’s young half-brother is coming to live with us while he learns farming. He’s there already". "Oh! "said 
Winifred. "That’s a gaff! " (J. Galsworthy To Let: 56-57) "До нас приїжджає молодий брат Холлі, щоб жити в нас 
та вивчати сільське господарство. Він вже, певно, приїхав", – сказала Вініфред. – Як це недоречно!"  

(8) …when they dined at Government House the Governor too her in as a bride; but she had understood 
quickly that as the wife of the Government bacteriologist she was of no particular consequence. It made her very 
angry. "It’s too absurd", she told her husband (W. Somerset Maugham The Painted Veil: 12) "Коли їх 
запросили на обід до губернаторського дому, губернатор сам проводжав її до столу як молоду дружину; 
але вона швидко зрозуміла, що як дружина урядового бактеріолога цінується не дуже високо. Це її 
розсердило. – Яке ідіотство", – заявила вона чоловіку". 

Синтаксичні моделі оцінного предиката в ОВ. Оцінний предикат, як зазначено вище, виражає 
оцінне ставлення зі значенням "добре" чи  "погане", спрямоване на сукупність ознак або на одну з ознак 
об’єкту, що оцінюється суб’єктом оцінки. 

Оцінний предикат в висловлюваннях, які складають корпус дослідження, має форму складного 
іменного присудка, тобто представлений дієсловом-зв’язкою та іменної частиною, причому власне 
оцінна сема зафіксована в іменній частині оцінного предиката. 

Здається можливим виокремити такі синтаксичні моделі оцінного предикату: 
а) Дієслово-зв’язка + Іменник (з оцінною семою): 
(9) "You’re a bully". said McKisco (F. Scott Fitzgerald The Tender is the Night: 67) "Ну ви й бешкетник", – 

сказав МакКіско. 
б) Дієслово-зв’язка + Прикметник (з оцінною семою): 
(10) "Well, you’re pretty high-handed". Violet said (F. Scott Fitzgerald The Tender is the Night: 66-67] "Ви 

такий пихатий", – сказала Віолета. 
в) Дієслово-зв’язка + Номінативне словосполучення: 
(11) "Ah! " said Soames; "he’s a sleepy chap" (J. Galsworthy To Let: 28) "Ах! Він такий ледачий 

парубчина! " – сказав Сомс.  
Іноді оцінний предикат може мати усічену модель, в якій відсутнє дієслово-зв’язка. Наприклад: (12) 

"You unsociable devil". George’s eyes seemed to answer. (J Galsworthy To Let: 11) "Біс ти отакий", – 
відповіли, здалося, очі Джорджа. Відсутність дієслова-зв’язки пояснюється тим, що в контексті (12) 
йдеться про емоційну оцінку, яка є ситуативною та спонтанною, тобто базується на миттєвому почутті, 
викликаному безпосереднім переживанням об’єкту оцінки. 

Будь-яка синтаксична модель оцінного предиката може ускладнюватися словами-інтенсифікаторами 
та словами-деінтенсифікаторами, які посилюють чи послабляють ступінь зацікавленості суб’єкта в 
об’єкті оцінки. Прикладом слугує ОВ (13) "He is so awfully handsome" (W. S. Maugham Theatre: 50) "Він 
страшенно вродливий! " 

Висновки та перспективи дослідження. Аналіз структури оцінного висловлювання дозволяє дійти 
висновків, що під оцінним значенням розуміється схвальне або несхвальне ставлення носіїв мови до 
позамовного об’єкту дійсності. Оцінне значення протиставляється дескриптивному, що тільки фіксує 
риси об’єктивного світу, які сприймаються людиною.  

Оцінне висловлювання – це граматично та інтонаційно оформлена одиниця мовлення, в рамках 
змістового складу якої її автор успішно виражає своє оцінне ставлення до певного об’єкту дійсності та 
повідомляє про нього в певній мовленнєвій ситуації слухачеві / читачеві (в залежності від типу 
мовлення) чи самому собі. Оцінними є не тільки висловлювання, в структуру яких входять оцінні слова 
"добре" / "погане" та їх численні синоніми з різними експресивними та стилістичними відтінками, але й 
інші слова та словосполучення, одним з елементів значення яких є оцінна сема.  

Оцінка, приписувана об’єкту, визначається не тільки властивостями самого об’єкта, але і цілою 
низкою суб’єктивних факторів. Тобто оцінка залежить від того, хто здійснює акт оцінювання, яка 
ієрархія цінностей і які потреби у цієї особи, на підставі чого – почуття чи раціонального судження – 
об’єкту приписується знак "плюс" чи "мінус", які аспекти об’єкта виділяються суб’єктом у процесі 
оцінювання і який з них суб’єкт оцінки вважає найбільш релевантним у цьому випадку. Структура ОВ 



О. І. Осташова. Мовні засоби вираження структурних компонентів оцінного висловлювання 

 207 

може бути представлена у вигляді модальної рамки. До структурних компонентів ОВ належать суб’єкт, 
об’єкт, оцінний предикат, оцінна шкала та стереотипи, мотивування та аспект оцінки. Кожен з цих 
компонентів може бути представлений експліцитно чи імпліцитно в структурі ОВ. Найважливішою 
властивістю ОВ є неперервна взаємодія та взаємозв’язок об’єктивного та суб’єктивного факторів, які 
впливають на ознаки та способи вираження оцінного предиката.  

Структура ОВ може бути представлена у вигляді модальної рамки. Інваріантними компонентами 
модальної структури ОВ є суб’єкт, об’єкт, оцінний предикат, шкала і аспект оцінки. Треба зазначити, що 
кожен з цих компонентів в структурі ОВ представлений експліцитно або імпліцитно, залежно від 
мотивування оцінки та типу оцінного значення. 

Аналіз мовного матеріалу свідчить про те, що суб’єкт оцінки частіше представлений в структурі ОВ 
імпліцитно. Найчастіше об’єктом оцінки виступає особа. Щодо оцінного предиката, то найпоширенішою 
синтаксичною моделлю в художньому дискурсі є поєднання дієслова-зв’язки із загальнооцінним або 
частковооцінним прикметником. 

Перспектива дослідження вбачається в застосуванні розробленої методики опису структури ОВ в 
діахронічному аспекті. 
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Осташова О. И. Языковые способы выражения структурных компонентов оценочного 
высказывания.  

Данная статья посвящена изучению структуры оценочных высказываний в англоязычных 
художественных текстах ХХ столетия. В статье дано определение оценочному высказыванию, 
обоснована целесообразность представления оценочного высказывания в виде модальной рамки. 

Выделены инвариантные и вариативные компоненты структуры оценочного высказывания, описаны 
языковые средства их выражения. 

Ostashova O.I. Linguistic Means of Expression of the Structure Components of Evaluative Utterance.  
The article deals with the analysis of the structure of evaluative utterances in the British and American texts of the 
XXth century. In the article the definition of an evaluative utterance is given, the reasonability of presentation of the 
structure of an evaluative utterance in the form of the modal frame is justified. The variant and invariant structural 

components of an evaluative utterance are outlined, the linguistic means of their expressions are defined. 
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА ДЕРИВАЦІЯ В НАУКОВО-ТЕХНІЧНІЙ СФЕРІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

Статтю присвячено аналізу специфіки функціональної організації конкретної галузевої термінології для 
подальшого розвитку теоретичного і прикладного термінознавства. Розглянуто семантично-

порівняльний аналіз, зіставлення функцій термінів та їх значення. Сформульовано закономірності 
створення і функціонування термінів і терміносистем. Встановлено закономірності становлення і 
розвитку окремих терміносистем, зіставлено функції термінів. Представлено до вивчення розробки 

теоретичних проблем термінології наукової дисципліни ''Термінотворення'', яка покликана 
формулювати закономірності створення і функціонування термінів і терміносистем. 

Постановка проблеми. У період науково-технічного прогресу серед функціонально різних стилів 
мови великого значення набуває науковий стиль. Особлива форма викладу певної сукупності мовних 
засобів для передачі наукових ідей, гіпотез, відкриттів викликає надзвичайний інтерес лінгвістів. 
Останнім часом дослідженню наукових підмов присвячена велика кількість робіт, але, проте, питання 
формування аранжування термінологічної лексики метамови низки конкретних наук залишаються 
невирішеними. Так, зокрема, йде мова про термінологічну семантику і лексику в сільськогосподарській 
галузі, які не були детально освітлені і в англістиці, тим більше, в порівняльному плані. Ця термінологія 
включає безліч термінологічних підсистем. Актуальність дослідження зумовлена необхідністю 
вивчення лексико-семантичних особливостей термінологічної підсистеми аграрної галузі науки і 
виробництва в англійській мові. 

Доцільність дослідження визначається безперечною значущістю лінгвістичних робіт, присвячених 
вивченню специфіки функціональної організації конкретної галузевої термінології, для подальшого 
розвитку теоретичного і прикладного термінознавства. Обрана тема пов'язана з життєво важливою, 
одвічною для суспільства сферою діяльності, в якій постійно відбувається сільськогосподарське 
виробництво. Вивчати спеціальну лексику можна різними методами і способами. Якщо об'єктом 
дослідження стає значення терміну, а метою – виявлення його специфічних особливостей в англійській 
мові, то здійснити поставлене завдання допоможе семантичний аналіз термінів. Термін "семантика" 
вперше був презентований в 1897 році М. Бреалем. Семантичний аналіз з’явився значно пізніше. Цей 
спосіб дослідження складається з двох етапів: вивчення семантики термінів у мові; зіставлення 
семантики термінів у декількох мовах з метою виявлення схожості і відмінностей. 

Виклад основного матеріалу. Семантико-порівняльний аналіз подібний до дедуктивного методу, 
який вживається в логіці, – від конкретного до загального: від значення термінів до загального значення 
окремих груп термінів і до лексико-семантичних категорій. 

Семантико-порівняльний аналіз – це система прийомів, які використовуються для виявлення 
загального і особливого в порівнюваних мовах. 

Цей аналіз розпочинається з найпростішого – з вивчення процесу номінації: формування термінів; 
формування значень термінів. 

При дослідженні формування термінів семантико-порівняльний аналіз базується на способах 
термінотворення, на морфологічній структурі термінів, а при вивченні формування значень термінів цей 
аналіз базується на знаннях з області етимології і історії мови. Потім досліджуються ознаки, покладені в 
основу номінації в мовах, що зіставляються, тобто внутрішня форма термінів. Кожен предмет має багато 
ознак, а в назві ознак предмета представляється тільки через одну ознаку. Тому в різних мовах при 
формуванні значень термінів у процесі номінації можуть бути взяті різні ознаки предмета і, відповідно, 
внутрішня форма термінів у цих мовах буде різною. 

Семантико-порівняльний аналіз розглядає терміни не як ізольовані мовні одиниці, а як повноцінну 
частину загального складу мови. Його головним завданням є встановлення закономірностей становлення 
і розвитку окремих терміносистем, зіставлення наступних функцій термінів: 

1) номінативна – назва предметів і явищ науки (процес номінації термінів) [1: 103]; 
2) комунікативна – спілкування. Цей аналіз досліджує сферу фіксації і реалізації значень термінів на 

основі контексту. Термін полегшує процес спілкування і взаєморозуміння між фахівцями певної сфери знань.  
Семантико-порівняльний аналіз вивчає не лише пряме (термінологічне), але і переносне 

(детермінологізоване) значення термінів: 
1) евристично-повчальне – терміни є інструментом освоєння спеціальності. Для того, щоб полегшити 

процес їх засвоєння, цей аналіз виділяє лексико-семантичні групи термінів, "тематичні" стилі термінів із 
загальним значенням. Це вносить деяку впорядкованість при вивченні термінів; 
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2) інформаційне – терміни є джерелом отримання інформації і засобом прискорення науково-технічного 
прогресу. Семантико-порівняльний аналіз передбачає вивчення лексико-семантичних категорій і причин їх 
виникнення. Адже якщо термін є полісемічним, його інформаційна насиченість зростає. 

Починаючи з 30-х років XX століття термінологія стає об’єктом вивчення лінгвістів. Успішна розробка 
теоретичних проблем термінології сприяла народженню нової наукової дисципліни "Термінотворення", яка 
покликана формулювати закономірності створення і функціонування термінів і терминосистем [2: 27]. 

Засновником російської наукової термінології є Д. С. Лотте. Він уперше поставив питання про 
необхідність систематизації, уніфікації і стандартизації термінології на основі розробленої їм теорії терміну 
[3: 12]. Учений висунув тезу про ''ідеальний термін'': термін має бути однозначним, точним, коротким, 
таким, що не має синонімів і внутрішньогалузевих омонімів, а також має бути благозвучним [4: 36]. Він дав 
свою класифікацію запозичених термінів і вивів деякі правила правопису складних термінів [5: 4]. Його 
дослідження зробили величезний вплив на розвиток вітчизняної наукової термінології. 

В. П. Даниленко довів неспроможність гіпотези Д. С. Лотте [6: 16]. Він підтвердив необхідність 
вважати термін не особливим словом, а словом в особливій функції. В. П. Даниленко в основному 
займався вивченням російської термінології. 

Вивченням сучасних терміносистем англійської, французької, німецької і російської мов займалася 
Л. Б. Ткачова. У своїх дослідженнях вона використала комп’ютерну обробку даних. Л. Б. Ткачова вивчала 
різні аспекти термінології, але особливу увагу вона приділяла ролі термінів у забезпеченні науково-технічного 
прогресу [7: 76]. Вона розглядала у своїх роботах проблеми, пов’язані із статусом ономасійних і гіпотетичних 
термінів. Її погляд на термін співпадав з точкою зору В. П. Даниленко, який стверджував, що ''термін – це 
слово в особливій функції'', і це твердження, на наш погляд, є найбільш правильним [7: 39]. 

Термінологічні дослідження Б. Н. Головіна викликали багато суперечок у російській лінгвістиці. Він 
вважав, що синонімії у термінів бути не може, і пропонував замінити поняття "синонімія" на 
"дублетність" для позначення тотожності значень [8: 29]. З цим ми не можемо погодитися, оскільки 
терміни – синоніми можуть бути як абсолютними, так і відносними, а "дублетність" – це завжди щось 
відносне. Лінгвіст Л. А. Новіков при дослідженні семантики слів російської мови запропонував 
проводити семантико-порівняльний аналіз спеціальної лексики поетапно: від значення одного терміну до 
загального значення певної групи термінів. Він детально досліджував лексико-семантичні категорії 
термінів, дав свої визначення цим категоріям, а також вказав головні причини виникнення полісемії, 
омонімії, антонімії і синонімії термінів [2: 21]. 

Е. Г. Бєлявська у своєму дослідженні семантики слова запропонувала розрізняти семну і семантичну 
структури слова. Однією із її точок зору, з якою ми повністю згодні, є те, що синоніми не завжди 
виконують функцію заміщення в тексті і що взагалі рахувати функцію заміщення властивістю синонімів 
є помилковим. Цей висновок, до якого вона прийшла після вивчення семантики мовних одиниць, має 
величезне значення для дослідження внутрішньогалузевої синонімії, оскільки він допомагає подивитись 
по-новому на синоніми і їх семантику [8: 110]. Проблемі мотивованості терміну присвячено лінгвістичне 
дослідження, проведене Т. Л. Канделакі. У цій роботі було запропоновано розділяти будь-яку 
термінологію на певні категорії, які повинні розташовуватися в ієрархічному порядку [9]. 

Т. Р. Кияк, як і Т. Л Канделакі, займався вивченням мотивованості термінів. Як і Д. С. Лотте, він 
висунув низку своїх вимог до терміну. Він виступив проти необґрунтованих запозичень в термінології, 
вважаючи, що запозичення тільки ускладнюють процес комунікації між фахівцями якої б то не було 
сфери знання, і пропонував відмовитися від непотрібних запозичень і використати мовні засоби 
національної мови. Услід за Д. С. Лотте він виступав проти немилозвучних термінів, вважаючи, що таких 
термінів у термінології бути не повинно [10: 3]. 

Е. С. Кубрякова досліджувала проблему мотивованості мовної одиниці з точки зору її морфологічної 
структури, дала своє визначення мотивованим і невмотивованим одиницям мови, а також розглянула 
один із способів формування термінів – морфологічний (афіксація) як формальну операцію, за 
допомогою якої створюються мотивовані терміни [11: 12]. 

Вона вважала, що абревіатури не належать ні до мотивованих, ні до невмотивованих термінів, 
вважаючи, що вони є проміжною ланкою між ними [12: 37]. Статус абревіатур, тобто міра їх 
мотивованості ще до кінця не вивчений. 

У сучасному практичному словотворенні виразно намітилася тенденція проведення аналізу 
семантичного принципу, метою якого є виявлення словотворчих засобів, обслуговуючих певну лексико-
семантичну категорію. 

Висновки. Оскільки сільськогосподарські терміни є масивом взаємозв'язаної між собою лексики, 
об’єднаної загальним смисловим завданням і які відрізняються один від одного як характером 
позначення, так і специфічними словотворчими особливостями, проведення експериментального 
матеріалу через процедуру аналізу методом словникових блоків дозволяє визначити характерну для 
нього семантичну спеціалізацію способів і засобів термінологічної номінації. 
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Перспективи цього дослідження визначаються тим, що семантика термінів сільського господарства 
вивчається не в якійсь одній мові, а в зіставленні англійської з російською мовами. Термінологія 
сільського господарства дуже велика за своїм обсягом, що до певної міри ускладнює процес її 
дослідження. Семантико-порівняльний аналіз сільськогосподарської термінології дає можливість 
виявити властивості і закономірності у цій галузі науки як в англійській, так і в російській мовах. Знання 
цих властивостей і закономірностей потрібне, оскільки воно дозволяє порівняти термінологію сільського 
господарства в цих мовах і визначити хід її розвитку в майбутньому. Прогнозування розвитку 
термінології сільського господарства полегшить процес її вивчення і перекладу, отже, знання 
термінології потрібне як усім лінгвістам і перекладачам, так і вченим-фахівцям. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1.  Апресян Ю. Терминологическое обеспечение научно-технического прогресса / Ю. Апресян, Л. Б. Ткачева. – 

Омск : Изд-во гос. ун-та, 1987. – 198 с. 
2.  Ткачева Л. Б. Основные закономерности английской терминологии / Л. Б. Ткачева. – Томск : Омск, изд-во 

гос. ун-та, 1987. – 198 с. 
3.  Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии / Д. С. Лотте. – М. : Изд-во Акад. наук 

СССР, 1961. – 158 с. 
4.  Лотте Д. С. Вопросы заимствования и упорядочения иноязычных терминов и терминоэлементов / 

Д. С. Лотте. – М. : Наука, 1982. – 149 с. 
5. Лотте Д. С. Образование и правописание трёхэлементных научно-технических терминов / Д. С. Лотте. – М. : 

Наука, 1971. – 184 с. 
6. Даниленко В. П. Русская терминология / В. П. Даниленко. – М. : Наука, 1971. – 184 с. 
7. Головин Б. Н. Лингвистическое учение о терминах / Б. Н. Головин. – М. : Высшая школа, 1987. –103 c. 
8. Беляевская Е. Г. Семантика слова / Е. Г. Беляевская. – М. : Высшая школа, 1987. – 126 с. 
9. Канделаки Т. Л. Семантика и мотивированность терминов / Т. Л. Канделаки. – М. : Наука, 1988. – 160 с. 
10. Кияк Т. Р. Мотивированность лексических единиц / Т. Р. Кияк. – Львов : Высшая школа, 1988. – 160 с. 
11. Кубрякова Е. С. Типы языковых значений. Семантика производного слова / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 

1981. – 200 с. 
12. Кубрякова Е. С. Основы морфологического анализа / Е. С. Кубрякова. – М. : Наука, 1974. – 319 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Apresian Yu. Terminologicheskoe obespechenie nauchno-tekhnicheskogo progressa [Term Providing of the 

Educational Technical Progress] / Yu. Apresian, L. B. Tkachiova. – Omsk : Izd-vo gos. un-ta, 1987. – 198 s. 
2. Tkachiova L. B. Osnovnye zakonomernosti angliiskoi terminologii [Basic Peculiarities of English Terminology] / 

L. B. Tkachiova. –Tomsk :Omsk, izd-vo gos. un-ta, 1987. – 198 s. 
3. Lotte D. S. Osnovy postroeniia nauchno-tekhnicheskoi terminologii [Bases of the Educational Technical 

Terminology Formation ] / D. S. Lotte. – M. : Izd-vo Akad. nauk SSSR, 1961. – 158 s. 
4. Lotte D. S. Voprosy zaimstvovaniia i uporiadocheniia inoiazychnykh terminov i terminoelementov [The Questions 

of Foreign Term and Terminology Borrowing and Arrangement]. – M. : Nauka, 1982. – 149 s. 
5. Lotte D. S. Obrazovanie i pravopisanie triokhelementnykh nauchno-tekhnicheskikh terminov [Three Elements 

Scientific and Technical Terms Formation and Spelling] / D. S. Lotte. – M. : Nauka, 1971. – 184 s. 
6. Danilenko V. P. Russkaia terminologiia [Russian terminology] / V. P. Danilenko. – M. : Nauka, 1971. – 184 s. 
7. Golovin B. N. Lingvisticheskoe uchenie o terminakh [Linguistic Science about Terms] / B. N. Golovin. – M. : 

Vysshaia shkola, 1987. – 103 s. 
8. Beliavskaia E. G. Semantika slova [Word semantics] / E. G. Beliavskaia. – M. : Vysshaia shkola, 1987. – 126 s. 
9. Kandelaki T. L. Semantika i motivirovannost' terminov [Term Semantics and Motivation] / T. L. Kandelaki. – M. : 

Nauka, 1988. – 160 s. 
10. Kiiak T. R. Motivirovannost' leksicheskikh edinits [Lexical Units Motivation] / T. R. Kiiak. – L'vov :Vysshaia 

shkola, 1988. – 160 s. 
11. Kubriakova E. S. Tipy yazykovykh znachenii. Semantika proizvodnogo slova [Language Meanings Types. The 

Notional Word Semantics] / E. S. Kubriakova. – M. : Nauka, 1981. – 200 s. 
12. Kubriakova E. S. Osnovy morfologicheskogo analiza [Morphological Analysis Bases] / E. S. Kubriakova. – M. : 

Nauka, 1974. – 319 s. 
 
Матеріал надійшов до редакції 24.05. 2013 р. 

Помигуева Л. П. Терминологическая деривация в научно-технической сфере английского языка. 

Статья посвящена анализу специфики функциональной организации конкретной отраслевой 
терминологии для дальнейшего развития теоритического и прикладного языкознания. 

Рассматриваются семантическо-сравнительный анализ, сопоставление функций терминов и их 
значений. Сформулированы закономерности образования и функционирования терминов и 

терминосистем. Установлены закономерности становления и развития отдельных терминосистем, 
сопоставлены функции терминов. Представлены для изучения разработки теоретических проблем 
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терминологии научной дисциплины ''Терминообразования'', которая направлена формулировать 
закономерности образования и функционирования терминов и терминосистем. 

Pomigueva L. P. The Terminological Derivation in the Scientific and Technical Sphere of English. 

The article deals with the analysis of the concrete branch terminology specific functional organization for the 
further development of the theoretical and applied linguistics. The semantically-comparative analysis, 

comparison of terms function and their meanings are analyzed. The peculiarities of education and functioning of 
terms and term systems are formulated in the article. Regularities of establishment and development of separate 

term systems are arranged, term functions are compared. The developments of theoretical problems of the 
scientific discipline ''Term Formation'', directed to formulate the regularities of education and functioning of 

terms and term systems, are presented for the learning.  
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ДРАМА ГАЛІЛЕЯ – ТРАГЕДІЯ ІСТОРІЇ.  
ПРОБЛЕМА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ П'ЄСИ Б. БРЕХТА ''ЖИТТЯ ГАЛІЛЕЯ'' 

У статті проаналізовано образ Галілео Галілея, драма вченого в умовах зовнішніх соціальних та внутрішніх 
особистісних конфліктів та її історичні уроки в п’єсі Б. Брехта "Життя Галілея". Розкрито історичні 

передумови створення третьої – берлінської – редакції п’єси, простежено деякі паралельні лінії на 
останньому етапі життя Галілея та Бертольда Брехта в умовах тиску пануючого ідеологічного режиму і 

виявлено неможливість існування вільної науки та творчості в тоталітарному суспільстві. 

У драматичній спадщині Б. Брехта п’єса "Життя Галілея" займає безперечно особливе місце. Вже той 
факт, що цей твір знає три редакції, до того ж друга (американська) і третя, підготовлені як переклад з 
американського варіанту для постановки Берлінським Ансамблем у 1957 році, зазнали суттєвої корекції, 
говорить про те, що задум цієї п’єси багато важив для самого Б. Брехта і змінювався разом із розвитком 
історичного контексту. По праву цей твір можна назвати знаковою п’єсою у драматургії Б. Брехта, як за 
постановкою проблем, так і за соціально-критичною актуальністю звучання. 

Цим пояснюється безперервний літературознавчий інтерес до даного твору та численні інтерпретації 
різнобічних проблем цієї п’єси. [1-7] 

Болісно реагуючи на створення науковцями ядерної зброї, Б. Брехт шукає в своїй п’єсі відповідь на 
одвічно актуальне питання: як, навіщо і з якими наслідками варто займатись наукою? 

Галілей уособлює в собі всі аспекти діяльності представника науки: він – мислитель, аналітик, він – 
дослідник, винахідник, він – учитель, провідник знань, він – соціально заангажована особистість. 

Його новаторство проявляється, передусім, у методах і цілях досліджень. На противагу своїм 
консервативним опонентам, для яких Біблія, Аристотель та Птоломей – непорушні авторитети, а 
збереження усталеної картини світу – найвища мета, Галілей сміливо руйнує ці рамки. Отримавши в 
руки новий інструмент досліджень, телескоп, він перевіряє ідеї Коперніка та математичні розрахунки 
Джордано Бруно, спостерігає і вивчає феномени Всесвіту. Фіксуючи та аналізуючи результати 
спостережень, він висуває нові гіпотези. Шукаючи їм підтвердження, він проводить серії експериментів. 
Галілей не задовольняється інтелектуальними диспутами на латині, як це практикують вчені мужі від 
влади та церкви. Свій розум та свою інтуїцію він ставить на службу емпіричній науці. Проте свою 
діяльність він розглядає не лише як прикладну науку. Він переслідує не тільки практичні цілі, хоч і 
розробляє нові пристрої, інструменти, механізми, щоб полегшити працю людей. При цьому Галілей 
опирається на практику ремісників, будівельників, мореплавців. Він підхоплює їх досвід і завдяки 
власному інтелектуальному вкладу в практичні розробки підносить їх труд на якісно новий рівень. Так, 
наприклад, його карти зоряного неба стають орієнтиром і путівником в мореплавстві, а його помпи з 
вдячністю використовуються в сільському господарстві. 

Але значно більшим бажанням горить Галілей займатися фундаментальною наукою, мріє здійснити 
якісний переворот у системі пізнань людства. Його інтуїція підказує йому, що людство стоїть на порозі 
нового часу, а йому судилася роль першовідкривача. Як зазначає Б. Брехт у своїй передмові до 
свендборзького видання: "Любимо ми відчуття початку, ситуацію піонерства, як натхненно діє вона на 
поведінку першопрохідця" [5: 203]. У переконанні свого високого призначення Галілей готовий на любі 
жертви: він купує потрібні йому дорогі книги, лінзи для телескопа, він залишається заради продовження 
серії спостережень за небесними тілами в зараженому чумою місті. Він усвідомлює, що пізнання істини 
значиміші для нього, ніж результати прикладної діяльності. З гіркотою докоряє він куратору та долі, що 
йому вже далеко за сорок, а він ще нічого вагомого в науці не сказав [4: 197]. 

Галілей постійно переживає внутрішній конфлікт між своїм покликанням та примусом робити те, що 
від нього очікують, що може принести йому гроші та достаток. Постійні конфронтації складаються між 
Галілеєм як визнаним ученим та представниками держави, на службі у якої він перебуває. І хоч лінії цих 
протистоянь постійно змінюються, констеляція напруги залишається незмінною. Так, наприклад, у Падуї 
йому гарантується свобода досліджень, але недостатнє фінансування змушує його витрачати свій час і 
свою енергію на приватні уроки та практичні винаходи, щоб доповнити сімейний бюджет, так що "вільна 
наука" перетворюється для нього у "вільну торгівлю наукою" [4: 196]. У Флоренції, навпаки, його 
фінансове становище відчутно краще, проте як просвітницькі наміри Галілея стосовно юного герцога 
Козімо Медічі терплять поразку, так і співпраця з придворними колегами, які з консервативних 
міркувань відмовляються бачити очевидне і залишаються закритими до всього нового, не складається, 
що в сукупності призводить до чергової кризи. Невиправдані сподівання на розуміння, марні надії на 
підтримку з боку Барберіні, астронома і математика на посту Папи Римського, постійні утиски церкви та 
погрози всемогутньої інквізиції зламують врешті-решт віру Галілея в перемогу розуму. "Страшним є 
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розчарування, коли люди усвідомлюють..., що старе сильніше, ніж нове, що "факти" проти них, а не за 
них, що їх час, новий час, ще не настав" [5: 204]. 

Великий учений розкривається в суперечливих проявах і як провідник знань. Яблуко з дерева 
пізнання. Галілей усвідомлює, що прагнення людей до нових пізнань нестримне. Для себе він визнає: "А 
найгірше те, що я знаю, що мушу передавати далі" [4: 242]. Для вчителя важливо, кому, як, з якою метою 
передавати свої знання і досвід, що прививати своїм учням, як будувати свої взаємини з ними. 
Суперечливість його особистості виявляється неодноразово в його ставленні до своїх учнів та 
сподвижників. З одного боку, він прагне мати серед своїх послідовників кмітливих та допитливих 
однодумців, як Андреа Сарті та малий чернець, з іншого боку, він не задумуючись про наслідки, 
підставляє під загрозу відданого йому учня, посилаючи його ще хлопчаком заради потрібної книги в 
заражене чумою місто, чи передаючи Андреа свої "Дискурси", повністю покладає на нього весь ризик і 
всю відповідальність за вивезення твору за кордон. Він навчає учнів діалектичному методу дослідження: 
"Так, ми усе, ну абсолютно все ще раз поставимо під сумнів. І поспішати семимильними кроками вперед 
не треба, ми просуватимемося вперед тихо, як равлики. І що ми сьогодні знайдемо, те викреслимо завтра 
з дошки і надпишемо знову, якщо ми це ще раз відкриємо. І що ми бажаємо віднайти, те, віднайшовши, 
ми розглянемо особливо прискіпливо" [4: 253]. Він пробуджує у своїх учнів віру у розум як природну 
силу людини. Проте самозречення Галілея викликає у його учнів страшне розчарування і повну втрату 
віри в ідеали. І навіть спробу Андреа Сарті розцінити відступ учителя від свого вчення як певний маневр, 
як нову наукову етику Галілей відхиляє, підтверджуючи свою зраду перед наукою і учнями. Образ 
Галілея уособлює суцільну діалектику внутрішніх суперечностей і зовнішніх конфліктів людини 
великого розуму і слабкого духу. 

Постать Галілея, революціонера в науці, який перевернув віковічні уявлення про світобудову і 
прагнув своїми науковими відкриттями просвіщати людство, а новими винаходами полегшувати життя 
людям, шукаючи компроміси в суспільстві тоталітарної влади церкви і роблячи одну за одною моральні 
поступки, приречена на осуд. Злякавшись можливих тортур і обравши "комфорт" і ситість життя, Галілей 
доживає свої роки під суворим контролем церкви, він хоч і віддається науковим експериментам, та це 
радше за звичкою, ніж за покликом душі, він сам, аналізуючи свої вчинки, засуджує себе. 

Церква і держава, що опираються на релігійні догми, вбачають у новому світобаченні Галілея загрозу 
їх існуванню. Пропаговане церквою терпіння несправедливості, страждання на землі як чесноти, 
прийняття ієрархії влади як богоугодної основи життя ставиться вченням Галілея під сумнів, бо Земля не 
є центром Всесвіту, вона обертається і перебуває в русі. "Чому порядок у цій країні – це лише порядок 
порожньої казни, а необхідність лише одна – працювати до смерті?...Чому він (намісник щиросердного 
Ісуса) ставить Землю в центр Всесвіту? Щоб престол святого Петра міг стояти в центрі Землі! Про 
останнє тут ідеться. Ви маєте рацію, суть справи не в планетах, а в селянах" [4: 240]. Коли все 
змінюється, це викликає сумніви в усталеному порядку, на якому тримається влада, держава. 

Наука, покликана до пошуку істини, не повинна перетворитись в "копилку" знань, як і мистецтво 
заради мистецтва не має сенсу. Наука і творчість мають не лише полегшувати життя людей, вони мають 
вище призначення: служити прогресу людства і гуманізму. Б. Брехт словами Галілея доносить до нас 
своє переконання: "Для чого ви тоді працюєте? Я вважаю, для того, що єдина мета науки – полегшити 
труднощі людського існування. Якщо люди науки, залякані самовдоволеними можновладцями 
задовольняться тим, що будуть накопичувати знання заради самих знань, наука може перетворитись у 
щось неповноцінне, а ваші нові машини можуть означати лише нові лиха. Ви можете з часом відкрити 
все, що тільки можна відкрити, але ваше крокування вперед може бути лише рухом убік від людства. 
Прірва між вами і людством може одного дня стати настільки великою, що ваш крик радості з приводу 
якогось нового досягнення може відгукнутися відлунням вселенського крику жахіття" [4: 278]. 

Б. Брехт звертається до історичної постаті великого вченого-астронома епохи Відродження, але не 
ставить за мету відтворити історичну правду, тому й змінює розвиток подій і долі самого Галілея від 
першої до останньої редакції п’єси радикально. Для Б. Брехта епоха Галілея слугує для порівняння 
історичної паралелі з його власною сучасністю. Автор на історичному прикладі демонструє паралелі 
протистоянь влади і народу, нового і старого, догматичної сваволі і розуму, людського практицизму і 
моральності. Розум, діалектика, відповідальність творчої особистості – це основні постулати як для 
Галілея, так і для Б. Брехта. Як нові відкриття Галілея в астрономії та механіці для його часу, так і 
марксистська діалектика для сучасності Б. Брехта стали епохальними рушійними вченнями. 

Для марксиста Б. Брехта його епоха постає як декадентна і позбавлена здорового глузду. Але цей 
шлях розвитку вимагає послідовної відданості своїм принципам, відповідальності за свою справу, 
згуртування однодумців, уміння сформувати суспільну думку і повести за собою маси. 

"Я, як людина науки, мав єдиний у своєму роді шанс. У мій час астрономія заволоділа ринковими 
площами. За цих абсолютно унікальних обставин стійкість однієї людини могла б викликати величезні 
потрясіння. Якби я вистояв, природознавці могли б тоді виробити щось на кшталт лікарської клятви 
Гіппократа, присягу, свої знання віддавати на службу виключно для блага людства" [4: 278-279]. Галілей 
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не виконав свою історичну місію, і це не лише загальмувало розвиток науки на сотні років, його 
легкодухість і зрадництво зупинили рух до соціального прориву. 

Не складно помітити певну паралель в лінії життя Галілея та самого Б. Брехта. Непересічна творча 
особистість, революціонер в театральному мистецтві, спасаючись від нацистського тоталітаризму в 
Німеччині, Б. Брехт сам постійно відчуває тиск політичних та ідеологічних засад в еміграції, а, 
насамперед, в так званій демократичній Америці. Після війни він обирає місцем повернення на 
Батьківщину Берлін у соціалістичній Німецькій Демократичній Республіці, де йому пропонуються 
комфортні умови для творчості. Але щоб зберегти свою незалежність від політичної влади, тут йому теж 
приходиться йти на поступки та компроміси. 

Під час роботи над перекладом даної п’єси, заглиблюючись в полеміку Галілея з його історичним 
оточенням, постійно переживаєш відчуття безпосередньої присутності самого Б. Брехта, його прямого 
звернення до читача чи глядача. Цей "неортодоксальний марксист" переживав складні розчарування від 
ідеологічного тиску на творчі кола і на себе особисто, та моменти безпорадності та неможливості публічно 
протистояти офіційній владі, довівши ще раз, що життя, передусім, – матеріальне, а лише потім – духовне. 
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Прищепа В. А. Драма Галилея – трагедия истории.  
Проблема интерпретации пьесы Б. Брехта "Жизнь Галилея". 

В статье анализируется образ Галилео Галилея, драма учёного в условиях внешних социальных и 
внутренних личностных конфликтов и её исторические уроки в пьесе Б. Брехта "Жизнь Галилея". 

Раскрыты исторические предпосылки создания третьей – берлинской – редакции пьесы, отслежены 
некоторые параллельные линии на последнем этапе жизни Галилея и Бертольда Брехта в условиях 

давления господствующего идеологического режима и констатирована невозможность существования 
свободной науки и творчества в тоталитарном обществе. 

Pryshchepa V. P. The Drama of Galileo – the Tragedy of History.  
The Problem of the Interpretation of B. Brecht’s Play ''Life of Galileo''. 

The article analyzes the Galileo's image, the scientist's drama in the circumstances of outer social and inner 
personal conflicts and its historical value in the B. Brecht’s play ''Life of Galileo''. It reveals the historical 

background of the third – Berlin – version of the play, tracks down some of the parallel lines in the last period of 
Galileo and Bertolt Brecht's life in the conditions of the pressing ideological regime and states the impossibility 

of science and art existence in the totalitarian society. 
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БРЕХТІВСЬКЕ РОЗУМІННЯ ''ОЧУЖЕННЯ'' ТА ''ОДИВНЕННЯ'' В. ШКЛОВСЬКОГО 

В статті розглянуто етимологію, розвиток та поступову зміну значення термінів ''одивнення'', яке 
було вперше вжите В. Шкловським, та ''очуження'' Б. Брехта; проаналізовано використання цих 

термінів у сферах літератури, мистецтва та науки. Проведено порівняльний аналіз значень, які мали ці 
терміни як у В. Шкловського, так і у Б. Брехта. Ефект очуження постає у вигляді закону неминучих 

змін перспективи, що супроводжуються й змінами художніх систем. 

Підхід, що вкоренився в мистецтві минулого сторіччя схарактеризував В. Шкловський: ''Монтаж – не 
тільки поєднання двох шматків. Треба пам'ятати при монтажі мету монтажу. Потрібен не просто монтаж, 
а далекий монтаж, бо ж він пов'язаний із несподіваним переосмисленням'' [1: 61]. Ефект очуження постає 
у вигляді закону неминучих змін перспективи, що супроводжуються й змінами художніх систем. У свою 
чергу, це впливає на читацьку свідомість, надзвичайно її активізуючи, загострюючи її здатність 
сприймати не лише таємниці поетичної мови, а й тайники людської душі, адже ''твір мистецтва 
починається зі своєрідного ставлення до речей. Найважливіше для письменника – це мати власне 
ставлення до речей і бачити речі як неописані й ставити їх в не описане раніше відношення. Дуже часто в 
літературних творах розповідається про те, як іноземець чи наївна людина приїхала у місто і нічого в 
ньому не розуміє. Письменник не повинен бути цією наївною людиною, але він повинен бути людиною, 
що заново бачить речі'' [1: 394]. 

Роблячись звичними, дії стають автоматичними. Процесом автоматизації пояснюються закони 
прозаїчного мовлення з його недобудованою фразою та напіввимовленим словом. У швидкому 
практичному мовленні слова не вимовляються, в свідомості ледь з'являються перші звуки. Ця 
властивість мислення не лише вказала на шлях алгебри, але навіть підказала вибір символів (літери, й 
саме початкові). При такому алгебраїчному методі мислення речі беруться рахунком і простором, вони 
не бачаться, а упізнаються за першими ознаками. Річ минає нас ніби запакована, ми знаємо, що вона є, за 
місцем, яке вона займає, але бачимо тільки її поверхню. ''І ось для того, щоб повернути відчуття життя, 
відчуття речі, існує те, що називається мистецтвом'' [2: 31]. 

Мету мистецтва В. Шкловський бачить у тому, щоб ''дати відчуття речі як бачення, а не як 
впізнавання''. Прийомом мистецтва, за В. Шкловським, є прийом одивнення (''остранения'') речей і 
прийом ускладненої форми, що збільшує складність і довготу сприйняття'' [1: 62]. 

Його погляд на межі застосування цього прийому можна сформулювати так: одивнення є майже 
скрізь, де є образ. Однак ''образ не є постійний підмет при змінних присудках. Метою образу – є не 
наближення його значення до нашого розуміння, а створення особливого сприйняття речі шляхом 
перенесення його в сферу нового, тобто своєрідна семантична зміна'' [1: 70]. 

Досліджуючи поетичну мову як у фонетичному й словниковому складі, так і в характері розміщення 
слів, смислових побудов, складених із її слів, ми скрізь зустрінемося з тим, що вона навмисне створена 
для виведеного з автоматизму сприйняття, з тим, що бачення в ній становить собою мету творця й воно 
''штучно'' створене так, що сприйняття на ньому затримується. Поетична мова, за Аристотелем, повинна 
мати характер чужоземної, дивної. Таким чином, мова поезії, літератури – мова важка, ускладнена, де 
надзвичайно різнозначеннєвий прийом очуження дає можливість ''звільнити літературну мову від 
хитавиці граматично правильно побудованої фрази, створити образ із нового слідування понять і з 
нового ракурсу бачення'' [1: 455]. 

Людині повідомляють про відоме, те, чого вона сама не знає. Ознаки відомого переставляються, але 
ніби в безпорядку, причому цей безпорядок є новим порядком. Старий порядок дуже часто не логічний, а 
тільки звичний. Вже тільки порушення його поновлює предмет. 

Але, якщо говорити про переважаючу тенденцію, якою позначено новизну художньої системи, що 
утвердилася в XX сторіччі, дуже важливо не випускати з уваги здійснену зміну діалектики одиничного й 
загального, явища й сутності – під знаком переваги суттєвого. Така зміна трансформувала зміст деяких 
категорій поетики, які набувають нового наповнення. 

Певний континуум психологічного стану героїв, деяка лінія руху, що чітко простежується, веде вглиб 
душевного життя, виявляючи найбільш сокровенні його імпульси, – все це переважно зруйноване і в 
епосі, і в драмі Брехта, змінюючись зовсім іншими формами психологічної характеристики: гротескним 
загостренням чітко відібраних рис, виділенням домінанти. 

Цікава етимологія ''одивнення''. Термін почав використовуватися В. Шкловським у 1914 р. для 
позначення прийому, що конкретизує нове бачення предмета зображення в мистецтві, що вириває цей 
предмет зі звичного контексту його дізнавання й робить звичайне, звичне ''дивним''. У літературу термін 
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був уведений В. Шкловським, починаючи з 1917 р. у статті ''Мистецтво як прийом'' на прикладі аналізу 
творчого методу Л. М. Толстого, будови загадок і поетичних образів-тропів [3: 11]. 

По недогляду типографів слово ''остраннение'', яке використовував сам В. Шкловський, було набрано 
з однією н'', і в такому написанні термін закріпився в літературі. Однак на цьому халепи ''остранения'' не 
скінчилися. В 50-х роках були опубліковані естетико-теоретичні роботи Б. Брехта, ключовим терміном у 
концепції якого є die Verfremdung – переклад Б. Брехтом на німецьку мову ''остранения'' В. Шкловського, 
з роботами якого Б. Брехт ознайомився в 20-х роках.  

Спочатку die Verfremdung Б. Брехта перекладали як ''відчуження'', створюючи тим самим додаткову 
плутанину: філософський термін "відчуження" – die Einfremdung, що використовувався К. Марксом у 
ранніх рукописах, має зовсім інше значення. Згодом був вироблений інший переклад – ''очуження'', що 
також закріпився в літературі, але, що є по суті справи зворотнім перекладом ''остранения''. 

Спочатку В. Шкловський використовував термін для позначення стилістичного прийому опису, що 
полягає в найменуванні речей не своїми іменами, а словами, звичайно не використовуваними при описі 
даних предметів і дій. Таке розуміння одивнення цілком відповідало основним принципам формальної 
школи в теорії поетики, одним із лідерів якої був сам В. Шкловський. Цим і пояснюється, що 
''одивнення'' поряд з іншим концептуальним апаратом, що використовувався формалістами, було піддано 
справедливій критиці.  

Однак реальний зміст поняття виявився ширше й плодотворніше його первісного формалістичного 
тлумачення. Не випадково термін "одивнення" успішно використовувався й використовується також і 
переконаними супротивниками формальної школи. Та й сам автор терміна згодом відзначав вузькість його 
чисто стилістичного тлумачення, що позбавляє мистецтво його ''щирої функції – проникнення в життя''. У 
своїх останніх роботах В. Шкловський розглядає одивнення як ''дивування світом, його загострене 
сприйняття... Цей термін припускає існування... змісту, вважаючи за зміст затримане уважне розглядання 
світу''. Таким чином, з одивненням зв'язується вже не чисто стилістичний прийом опису, а певна 
концептуальна операція творчого мислення. ''Мистецтво є способом пізнання світу... Цього я не розумів і це 
було моєю помилкою... З одного боку, я стверджував, що мистецтво тільки зіткнення елементів, що воно 
геометричне. У той же час я говорив про одивнення, тобто про відновлення відчуття. У такому випадку 
треба було б запитати себе: а що ж ти збирався одивнювати, якщо мистецтво не виражає дійсності''.  

У цьому плані В. Шкловський не був першовідкривачем. Ще Новаліс розглядав творчість як 
''мистецтво робити предмет дивним і в той же час пізнаваним і притягальним''. [4] Ідея художнього 
образу як ''систематичного зсуву'' розвивалася й М. Ернстом. Чимало міркувань на цю тему можна 
зустріти в щоденниках Л. Толстого. Заслугою ж В. Шкловського виявилося вичленовування одивнення 
як специфічного прийому й введення вдалого терміну для його позначення. Чималу роль зіграла й 
полемічна гострота, з якою В. Шкловський відстоював свою концепцію. Саме цей ''максималізм'' і 
привернув до одивнення увагу Д. Дьюі, що побудував з оглядом на одивнення свою концепцію 
естетичного сприйняття, а також Б. Брехта, з ім'ям якого пов'язане подальше вивчення одивнення.  

За Б. Брехтом, ефект очуження ''полягає в тому, що річ... зі звичної, відомої... перетворюється в 
особливу, що кидається в очі, несподівану. Само собою зрозуміле відомою мірою стає незрозумілим, але 
це робиться лише для того, щоб воно стало більш зрозумілим'' [5]. Розрізняючи мистецтво 
''сенсуалістичне'', що прагне до створення ілюзії почуттєвої вірогідності, й ''інтелектуальне'', естетичні 
емоції в якому опосередковуються радістю розуміння, Б. Брехт віддає перевагу другому й зв'язує його з 
очуженням. Б. Брехт знаходив ефект очуження не тільки в новітньому мистецтві, але й у традиційних 
китайському і японському театрах, народній творчості, у пам'ятниках мистецтва древніх цивілізацій і т. 
д., вважаючи, що будь-який твір мистецтва так чи інакше, але пов'язаний з очуженням, Б. Брехтом були 
детально розглянуті основні елементи одивненого образу, прийоми очуження.  

Розвиток Б. Брехтом ''очуження'' як загальноестетичного поняття підготувало ґрунт для його подальшої 
експансії у сферу не тільки художньої, але й наукової творчості. З іншого боку, стан і розвиток методів 
пізнання сучасної науки, що виявили наявність глибоких і фундаментальних рис, які є спільними у 
творчості вчених і художників, вимагали вироблення й використання відповідної термінології. Так, згідно 
А. Ейнштейну, у джерел наукового мислення лежить ''акт подиву'', що виникає тоді, ''коли сприйняття 
вступає в конфлікт із досить сталим для нас світом понять. У тих випадках, коли такий конфлікт 
переживається гостро й інтенсивно, він, у свою чергу, впливає на наш розумовий світ'' [6]. 

Одивнення не є, таким чином, винятковою прерогативою мистецтва. Метод наукового моделювання, 
коли для пізнання одного об'єкта використовується інший реальний або мислимий об'єкт, різні 
евристичні прийоми в процесі наукового пошуку й рішення проблем – всі вони по суті справи 
''одивнений'' розгляду об'єкта пізнання. Особливо яскраво ''одивнення'' у науці проявляється у період 
революційної зміни концептуального апарату, зміни наукових картин світу, парадигм і методологічних 
установок. У цьому випадку вчені, за висловленням Т. Куна, опиняються як би на іншій планеті, оточені 
незнайомими предметами, і де знайомі предмети з'являються у зовсім іншому світлі. 
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Прищепа А.В. Брехтовское понимание очуждения и остранение В. Шкловского. 

В статье рассматривается этимология, развитие и постепенное изменение значений терминов 
''остранение'', которое впервые было использовано В. Шкловским, и ''очуждение'' Б. Брехта, 

анализируется использование этих терминов в сферах литературы, искусства и науки. Проведён 
сравнительный анализ значений, которые имели эти термины как у В. Шкловского, так и у Б. Брехта. 

Эффект очуждения предстаёт в виде закона неизбежных изменений перспективы, которые 
сопровождаются изменениями художественных систем. 

Pryshchepa O. V. ''V-effect'' of B. Brecht and ''Defamiliarization'' of V. Shklovsky. 

The article deals with the etymology, development and step-by-step meaning shifting of the following terms – ''V-
effect'' of B. Brecht and ''defamiliarization'',  introduced by V. Shklovsky; it also analyzes the peculiarities of 

usage of these terms in the literature, art and science. The article tries to distinguish differences of meanings of 
these terms from the point of view of both B. Brecht and V. Shklovsky. 
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ЛІНГВІСТИЧНА ФІЛОСОФІЯ ЛЮДВІГА ВІТГЕНШТЕЙНА   

Статтю присвячено аналізу філософських пошуків Л. Вітгенштейна у галузі лінгвістики, зокрема його 
праці "Філософські дослідження", яка містить новий підхід до аналізу мови  з’ясування близькості 
наукових припущень і припущень повсякденного життя, підкреслення конструктивного, творчого 
характеру "мовних ігор", критику догматичних уявлень про співвідношення мови і дійсності. На 

підставі проведеного аналізу обґрунтовано лінгвістичний поворот, здійснений Л. Вітгенштейном. 

Постановка проблеми. У філософії XX ст. відбувся справжній "лінгвістичний поворот". Оцінюючи  
його  значення, американський філософ Річард Рорті  вказує: "Картина античної й середньовічної 
філософії, що займалась речами, картина філософії з XVII по XIX ст., що займалась ідеями, і картина 
сучасної філософії, що займається словами, цілком правдоподібна" [1: 26]. 

Визнаним засновником лінгвістичної філософії був австрійський філософ Людвіг Вітгенштейн. В цій 
області філософії він  першовідкривач, як у лінгвістичного філософа у нього не було попередників.  

Його філософська концепція раннього і пізнього періоду дала можливість для різноманітних 
інтерпретацій: одні філософи вважали його неопозитивістом (М. Шлік, Дж. Остін), інші були схильні 
визначати його концепцію ("Логіко-філософського трактату") як екзистенціальну (М. Козлова) тощо.  

Актуальність поставленої проблеми. Актуальність теми обумовлена тим різноманіттям типів 
мовної діяльності і, відповідно, різноманіттям функцій, які виконує одне і теж слово. Розуміння мови є 
освоєнням певної мовної техніки, правильність вживання якої встановлюється лінгвістичною практикою 
певного суспільства, яке створює ті або інші норми. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Усі сучасні семантики (С. Кріпке, Р. Карнап, Я. Хінтікка, 
Р. Монтегю) так чи інакше торкаються концепції "мовних ігор" Л. Вітгенштейна, насамперед,  за рахунок 
використання категорії "семантичної відносності" [2: 80]. 

У розвиток методологічних питань теорії аналізу знакових систем певний вклад зробили російські 
учені: О. Грязнов, А. Блінов, М. Козлова, З. Сокулер. В Україні проблематикою аналітичної філософії 
займалися Г. Заіченко, А. Ішмуратов, К. Жоль, В. Омельянчик, Т. Кочеткова, М. Попович, І. Хоменко [3: 3]. 

Отже, мета дослідження полягає у  детальному аналізі лінгвістичної теорії Л. Вітгенштейна, 
з’ясуванні її значення для розвитку   лінгвістичної філософії ХХ ст. 

Основні результати дослідження. У творчості Л. Вітгенштейна зазвичай виділяють два періоди: до і 
після 1933 р. В перший період він був логістичним, а в другий  лінгвістичним філософом. Перша 
позиція представлена в "Логіко-філософському трактаті", друга  у "Філософських дослідженнях" [2; 4]. 

В якості логістичного філософа  Л. Вітгенштейн міркував приблизно таким чином. "Світ   дійсність 
в усьому його охопленні", "ми створюємо для себе картини фактів"; "картина  модель дійсності" [5: 
305]. Але картина  це зображення. І як зображення вона повинна мати щось спільне із зображуваним. 
Що ж може бути цим загальним? Л. Вітгенштейн дає відповідь  речі співвідносяться між собою так 
само, як елементи логічної картини. Структура логіки аналогічна структурі світу. Логіка ж знаходить 
безпосереднє вираження в мові . 

Автор пише: "Зображувати в мові щось "що суперечить логіці" настільки неможливо, як і 
зображувати в просторових координатах фігуру, що суперечить законам простору, або вказувати 
координати неіснуючої точки" [5: 305]. Ранній Л. Вітгенштейн вважав, що мова повинна зображувати 
факти, бути образом або картиною реальності. Комбінація слів в реченні  це не що інше як 
відображення комбінації елементів дійсності. І значення слова зрештою полягає в тому, що воно називає 
(таке відношення слів і предметів називають референтним). 

Л. Вітгенштейн визначає місце мові між логікою і дійсністю. І робить акцент саме на логіці, що 
дозволяє  зарахувати його до логістичних філософів на першому етапі. Цікаве його відношення до 
філософії, епістемології, етики, естетики, релігії. Для визначення їх статусу він виходить з наступного 
міркування. Він проводить відмінність між тим, що може бути: а) (про)іменоване, б) (ви)сказане, в) 
показане і про що слідує г) (по)мовчати. Іменуються окремі предмети, висловлюються думки, 
показуються логічні структури, а помовчати резонно про усі цінності: етичні, естетичні, релігійні. З 
точки зору Л. Вітгенштейна, філософія  не наука, не вчення, а діяльність з логічного прояснення думки, 
вона готує матеріал для наук і логіки. І результатом філософії повинна стати "досягнута ясність 
пропозицій" [5: 306]. Якщо ж вважати філософію сукупністю пропозицій, то вони виявляться 
безглуздими, оскільки їх неможливо перевірити фактами. Різноманітні цінності не перевіряються і в силу 
цього про них слід помовчати: "...Що взагалі може бути сказане, може бути сказано ясно, про те ж, що 
сказати неможливо, слід мовчати" [5: 306]. Л. Вітгенштейн вважає, що все, що стосується цінностей, 
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знаходиться за межами науки (хоча самі цінності він не заперечує, але їх формулювання знаходяться по 
той бік наукових, тобто справжніх висловлювань). Етика  це форма життя, а не система пропозицій. 

Головна інновація пізнього Л. Вітгенштейна полягає у виборі в якості референтної (денотатної) 
системи для мови не світу предметів, а поведінки людей. "Спільна поведінка  ось та референтна 
система, за допомогою якої ми інтерпретуємо незнайому мову",  пише Л. Вітгенштейн [5: 306]. 
Значення слова і зміст речення  це його вживання в мові, і для вирішення проблем потрібно пов'язати 
мову з сферою реальних дій. 

Свою працю "Філософські дослідження" Л. Вітгенштейн відкриває питанням: "Що є значення слова"? Це 
питання подібне до питань: "Що є час"?, "Що є істина"?, "Що є краса"? і тому подібне. Такі питання, на думку 
філософа, призводять до спазмів розуму. "Ми відчуваємо,  пише Л. Вітгенштейн,  що ми не можемо вказати 
на що-небудь в якості відповіді на ці питання і що все ж ми повинні вказати на щось" [5: 307]. 

Фраза "значення слова" має, з його точки зору, силу заклинання, спонукаючого нас шукати об'єкт, який 
відповідає цьому слову. Тим самим нав'язується ідея, що цей об'єкт і є значення слова. Л. Вітгенштейн 
пропонує замість питання: "Яке значення"? запитувати: "Яке пояснення значення"? А пізніше він 
сформулював свою знамениту пораду: "Не запитуйте про значення, запитуйте про вживання" [5: 307]. 
Вживання може бути зрозуміле не саме по собі або на основі розгляду слів, а тільки в контексті, 
лінгвістичному і соціальному. І далі він робить висновок : "Значення слова є його вживання в мові" [5: 307]. 

Таким чином, Л. Вітгенштейн відстоює ідею множинності функцій мови, призначень мови (не лише 
найменування предметів) і невід'ємності мови від життя, від соціокультурного контексту. Взаємодія 
мови і життя оформляється у Л. Вітгенштейна у вигляді "мовної гри". А будь-яка гра регламентується 
правилами і нормами. Мовна гра  у тому числі. На правила повинні зважати усі учасники комунікації. 

На думку Л. Вітгенштейна, мовні ігри бувають різними. Вони можуть мати справу з внутрішнім і 
зовнішнім для людини, з сьогоденням і майбутнім. Внутрішнє і майбутнє від людини приховані. "Хоча 
ти і можеш бути повністю впевненим в душевному стані іншого, але ця впевненість завжди тільки 
суб'єктивна, а не об'єктивна. Два ці слова вказують на відмінності між мовними іграми" [6: 51]. Згідно з 
Л. Вітгенштейном, достовірність може бути як об'єктивною, так і суб'єктивною. У цих випадках ми 
маємо справу з різними видами мовної гри. Може бути математична достовірність (2х2=4), вона 
визнається усіма математиками,  і її заперечення привело б до руйнування самої математики. Але те ж 
висловлювання (2х2=4) може бути розглянуте як психологічна достовірність, яка виражає впевненість 
будь-кого в правильності приведеного вираження. Але хтось може вважати, що 2х2=5, і ця обставина 
зовсім не руйнує тканину психологічної гри. 

З етикою, естетикою, релігією пов'язані особливі мовні ігри. У цих випадках не йдеться про 
об'єктивну достовірність. Мовні ігри, що відрізняються одна від одної,  це, по суті, те, чим 
Л. Вітгенштейн замінив висловлюване, показуване і містичне і що можна порівняти з мета - і об'єктними 
мовами Тарського. 

Нормативний характер мовних ігор виводить Л. Вітгенштейна на поняття про мовні акти. У 
найзагальнішому плані мовний акт можна визначити таким чином: "Мовний акт  це цілеспрямована 
мовна дія, що здійснюється відповідно до принципів і правил мовної поведінки, прийнятих в цьому 
суспільстві. Також це одиниця нормативної соціомовної поведінки, що розглядається у рамках 
прагматичної ситуації. Основними рисами мовного акту можуть бути названі: інтенціональність, 
цілеспрямованість, конвенціональність, співвіднесеність з  тим, хто говорить. Послідовність мовних 
актів складає дискурс" [6: 55]. 

Висновки. У лінгвістичній філософії під впливом ідей В. Вітгенштейна склалась теорія мовленнєвих 
актів про багатоаспектність  мови  та  її  нерозривність  із  формами життя:  взаємодія  мови  й  життя  
оформляється  у  вигляді  регламентованих  суспільних "мовних  ігор". 

Поняття мовних ігор − ключове у філософії пізнього Л. Вітгенштейна. В його основу покладено 
аналогію між поведінкою людей в іграх (карти, шахи, футбол та ін.) і в різних життєвих практиках − 
реальних діях, в які вплетено мову. Ігри передбачають заздалегідь вироблені комплекси правил, що 
задають можливі "ходи" або логіку дії. Вітгенштейн роз’яснює: поняття гри та правил пов’язані тісно, 
але не жорстко. Гра без правил − не гра, при різкій, безсистемній зміні правил вона паралізує. Але гра, 
підпорядкована надмірно жорстким правилам, − теж не гра: ігри немислимі без несподіваних поворотів, 
варіацій, творчості.  

Під мовними іграми розуміються моделі роботи мови, методики аналізу її в дії. Цей новий метод 
аналізу покликаний диференціювати складну картину застосувань мови, виявити, розрізнити 
різноманіття її "інструментів" та виконуваних функцій. Це передбачає розрізнення типів, рівнів, аспектів, 
смислових варіацій у практиці використання природної мови в реальних умовах. А все це вимагає вміння 
спрощувати складне, виявляти в ньому елементарні зразки. "Мовні ігри" − це більш прості способи 
вживання знаків, ніж ті, які ми застосовуємо, знаки нашої надзвичайно складної повсякденної мови", − 
пояснював Л. Вітгенштейн. 
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Перспективи подальших розвідок.  В цілому лінгвістична філософія і пов'язаний з нею 
концептуальний аналіз буденної свідомості  це перспективні області гуманітарного знання, в яких вже 
зроблені чудові відкриття в лінгвістичній семантиці, теорії комунікації, соціальної психології; 
запропоновані реалістичні концепції в теорії етики. Сучасні дослідження в межах лінгвістичної філософії 
потрібні усім експертам-носіям "духовного" і "душевного"  знання  у справах: окреслення кола 
філософських причин і наслідків використання конкретної мови, включення в розробку нових моделей 
комунікативної діяльності, що завжди спираються на мовні засоби створення повідомлень; створення 
моделей функціонування мови в культурі, що можна буде використовувати для наступного 
прогнозування процесів мовної самоідентифікації, самовідтворення і використання інших мов; 
нейтралізації мовних конфліктів; встановлення факторів вдосконалення мовної політики тощо. 
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Сардак О. В. Лингвистическая философия Л. Витгенштейна. 

Статья посвящена анализу философских поисков Л. Витгенштейна в отрасли лингвистики, в 
частности его труду "Философские исследования", который содержит новый подход к анализу языка  

выяснения близости научных предположений и предположений повседневной жизни, подчеркивание 
конструктивного, творческого характера "языковых игр", критику догматичных представлений о 

соотношении языка и действительности. На основании проведенного анализа обоснован 
лингвистический поворот, осуществленный Л. Витгенштейном. 

Sardak O. V. Linguistic Philosophy of Ludwig Wittgenstein.  

The article is sanctified to the analysis of philosophical searches of Ludwig Wittgenstein in industry of 
linguistics, in particular to his labour "Philosophical researches", that contains the new going near the analysis 
of language  of finding out of closeness of scientific suppositions and suppositions of everyday life, underlining 

of structural, creative character of "language games", criticism of dogmatic ideas about correlation of language 
and reality, subject and object . On the basis of the conducted analysis the linguistic turn carried out due to 

analytical philosophy of language of Ludwig Wittgenstein is reasonable. 
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КОНЦЕПЦІЯ МИСТЕЦТВА КРІЗЬ ПРИЗМУ ТВОРЧОСТІ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА 

У статті здійснено спробу аналізу художньо-теоретичної спадщини драматурга і теоретика театру 
Б. Брехта в контексті філософії експресіонізму, а також самобутнє розуміння драматургом окремих 

естетичних категорій експресіонізму, яке знайшло свій вияв у практиці епічного театру та 
театрознавчих студіях у контексті філософії експресіонізму і було для нього не самоціллю, не набором 
формально-стильових ознак, а чинником його світовідчуття. Розглянуто спроби не тільки опанування 

експресіонізму в найрізноманітніших проявах: літературно-художніх, літературно-критичних, 
сценічних, а його подолання. 

Постановка проблеми. Кожна оригінальна теоретико-літературна концепція створюється й існує в 
конкретних соціально-історичних умовах, в тому чи іншому літературознавчому й естетичному 
контексті та самовизначається по відношенню до них. Значення її пов’язане не тільки з науковим 
змістом, з трактуванням свого предмета, але й з багатьма іншими факторами, які впливають на загальний 
розвиток науки. На нього теорія впливає не тільки своїми ідеями, гіпотезами, але й своїм характером, 
способом свого створення і функціонування. 

Художньо-теоретична спадщина німецького драматурга, теоретика театру, режисера Б. Брехта є 
явищем цікавим і неоднозначним, про що свідчать дослідження історико- і теоретико-літературних, 
соціально-політичних аспектів художньої творчості й світогляду автора. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У царині ''брехтознавства'' присутні дослідження, де 
представлений глибокий аналіз найбільш відомих драматичних творів, їхніх конфліктів, характеристик 
персонажів та окремих загальнотеоретичних проблем, пов’язаних з особливостями художньої творчості 
Брехта. Ґрунтовні дослідження презентували літературознавці Е. Глумова-Глухарьова, В. Клюєв, 
Б. Зінгерман, І. Фраткін, О. Чирков, Д. Затонський, Е. Шумахер, Л. Копелєва та інші. 

У літературознавстві чітко вимальовується кілька тенденцій у визначенні новаторської прози 
брехтівського театру і драматургії. Одні, визначають талант молодого Брехта, рішуче заперечують у 
ньому зрілого майстра, інші – пишуть про неспроможність Брехта як драматурга, вказують на його 
соціальну заангажованість. 

Метою нашого дослідження – є спроба аналізу самобутнього розуміння драматургом окремих 
естетичних категорій, яке знайшло свій вияв у практиці епічного театру та театрознавчих студіях 
німецького митця в контексті філософії експресіонізму. Філософсько-естетичні сентенції Б. Брехта є 
свідченням того, що мистецтво експресіонізму було для нього не самоціллю, не набором формально-
стильових ознак, а чинником його світовідчуття. Водночас, це було не стільки опанування 
експресіонізму в найрізноманітніших проявах: літературно-художніх, літературно-критичних, сценічних, 
а його долання. 

Виклад основного матеріалу. Становлення експресіоністичного світовідчуття Б. Брехта має свою 
етапність, логічну послідовність, і, водночас, воно парадоксальне, оскільки – це шлях від однієї 
вибухової мистецької ситуації до іншої. Як художник, якому притаманне творення умовних ситуацій 
через ''зіткнення протилежностей'', ''вираження суб’єктивного світосприйняття письменника, його 
авторського ''я'' [1: 223], Б. Брехт починав з експресіонізму. 

Філософський дискурс експресіонізму як одного з художніх напрямів творчих методів європейської 
літератури і мистецтва першої трeтини XX ст. визначався ідейними концептами теорій С. К’єркегора і 
К. Ясперса, Ф. Ніцше і В. Дільтея. Філософи-експресіоністи у своїх працях значну увагу приділяють 
людським відчуттям, що виступають основним каталізатором людської дієвості. Заперечення існуючого 
стану речей, його несприйняття спонукало до пошуків ситуації, що було поштовхом до формування 
нової, більш бажаної реальності. 

Найбільш важливо в експресіонізмі – переповненість новими почуттями подій, виникнення ''нового 
неба і нової землі'' [2: 14]. Цю висхідну естетичну ситуацію Б. Брехт приміряє на себе, німецький 
письменник, людина, що кров’ю і плоттю пов’язана з німецькою ментальністю, яка, передусім, являє 
собою безперервну суперечку, боротьбу і єдність раціональної основи і основи емоційної. Однак, 
декларуючи прихильність до раціонального, він не може позбутися своєї національної натури. ''Я бажав 
використати для театру положення, що головне не в тому, щоб пояснити світ, а в тому, щоб перетворити 
його'' [3: 92]. ''Інтерпретація дійсності – це той аспект, який дозволяє самовиразитися, надати сенсу 
своєму існуванню і є елементом експресіонізму. Водночас такий вибір пов’язується з відповідальністю 
перед собою та перед іншими задля перетворення соціальної дійсності. Саме установка на перетворення 
світу і психології сучасника за допомогою театрального виховання виражається в домінуючий ролі 
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раціонального начала в його творчості. Таким чином, елементи експресіонізму, втративши домінуючий 
характер, перетворилися у творчості драматурга на елементи органічні та визначальні. 

У статті ''Народність і реалізм'' Б. Брехт зазначає: ''В театрі дійсність може бути зображена в дійсній і 
в фантастичній формі, актори можуть виступати без (або майже без) гриму і триматися ''цілком 
природньо'', і все це може бути цілковитою брехнею, і вони ж можуть виступати в масках найбільш 
гротескного характеру і при цьому виражати правду'' [4: 189]. У поетичних та драматичних творах автор 
неодноразово звертається до прийому маски у вигляді символів, алегорій тощо. Відомий театрознавець 
30-х років XX століття Б. Алперс писав: ''Театральна маска, як правило, виражає окостеніння соціального 
типу, втрату ним індивідуальних рис, які ще роблять його живим лицем, його граничну схематичність і 
загальність'' [5: 28]. Роль маски в мистецтві драматурга є концептуальною і є типовим узагальненням 
конкретно-масштабних явищ дійсності та людських характерів. Хотілося б побачити в цьому певний 
прогрес художньої свідомості письменника, адже застигла експресіоністична форма – це маска з яскраво 
вираженою соціальною спрямованістю. Якщо Б. Брехт як художник вбачає необхідність виведення світу 
і людства з експресіоністичного стану, страху, очікування, то, можливо, йому вдалося виокремити 
узагальнюючий світоглядний концепт, який об’єднує художника і глядача і тим самим доповнює 
художню цінність світу. Естетичний центр зміщується саме на автора – режисера. Літературознавець О. 
Чирков зазначає: ''Брехт бачив протиріччя між принципом перевтілення в театрі, принципом розчинення 
автора в героях і необхідністю безпосереднього, агітаційно-наочного виявлення філософської і 
політичної позицій письменника'' [6: 86]. Сам драматург вважав, що ''на сцені реалістичного театру місце 
лише живим людям, людям у плоті і крові, із усіма їх протиріччями, пристрастями і вчинками. Сцена – 
не гербарій і не музей, де виставлені набиті опудала…'' [7: 110]. 

Водночас, Б. Брехт змагався з достовірністю і правдоподібністю на сцені, від гри акторів до декорацій 
– все на сцені стає світом гри, умовності, свідомим навантаженням елементів додатковим змістом. Суть 
новаторських поглядів драматург виклав в статтях, есе, зокрема ''Сучасний театр чи театр навчання''', 
''Про експериментальний театр''. Втіленням теоретичних засад стали драми 30-х років ''Матінка Кураж та 
її діти'', ''Життя Галілея'', ''Добра людина із Сичуані''. На думку дослідника Е. Шумахера, театр Брехта 
покликаний ''виховувати в глядача класову свідомість, навчити розуміти й аналізувати складні явища 
життя, політично активізувати і направити його соціальну поведінку у правильному шляху, тобто 
викликати в нього прагнення до прогресивної зміни життя, вселити йому впевненість у можливості і 
необхідності природи, перебудови суспільства, перевиховання людини на засадах розуму і 
справедливості'' [8 : 213]. У брехтівській концепції значною мірою визначається двояка природа 
мистецтва – як явища суспільного, з одного боку, й естетично самодостатнього, підпорядкованого 
закономірностям внутрішнього розвитку, з другого. Конкретика реального життя визначила зміст і 
характер художнього переживання. Художня практика нагромадила достатній досвід для теоретичного 
осмислення та узагальнення ролі і функцій мистецтва у цьому процесі. Передусім, виявляється 
внутрішній зв’язок мистецтва, реальної життєвої позиції та морально-світоглядних переконань. Тобто, 
художнє переживання позбувається фарисейства (що не означає ілюзійності). Водночас суспільна 
заангажованість художнього переживання усвідомлюється митцем і як її загальнозначуща, універсальна 
якість, і як свідомий, вільний внутрішній вибір.  

Брехт як художник вважає, що жорстокій реальності буття може протистояти лише мистецтво, не як 
альтернатива, а як естетичне перетворення буття, щоб ''накидати образ світу, створити моделі людського 
співіснування'' [9: 92]. Епічний театр, створений видатним драматургом і режисером, соціально 
загострений, максимально узагальнений і моралізаторський. Важливий елемент концепції – ефект 
відчуження сприймається як ключовий принцип філософського пізнання світу. Руйнуючи об’єктивну 
видимість, стереотипність, доводячи її до абсурду, митець втягує у творчий процес глядача, з метою 
викликати критичне ставлення до зображуваних подій та відкрити істину. Однак, осмислення актуальних 
проблем людської екзистенції реципієнтом можливе за умови певних відношень з творчою особистістю. 
З цією метою до п’єси вводяться ''зонги'' – пісні-монологи, які допомагають творчо й оригінально 
вплинути на свідомість глядача та сприяють творенню власного мистецького світу. 

Висновки. Отже, експресіоністична змістовність виражається в особливому дискурсі, тобто в такій 
організації змісту і дії, коли все поєднується в намаганні вималювати єдність експресивного стану світу. 
Оскільки історичні події, соціальна конкретика відповідно до експресіоністичної естетики витіснена на 
межу граничного стану, то динаміка естетичної думки здатна перейти в нову якість: від експресіоністичної 
людини до людини в новій естетичній модальності. ''Мій театр – і навряд це може бути докором – театр 
філософський, якщо сприймати це поняття наївно; під цим я розумію цікавість до поведінки і думок людей'' 
[3], – зазначав Б. Брехт. Вибудовуючи свою концепцію у межах експресіонізму, драматург зробив 
оригінальний внесок у теорію і практику літературно-театрального художнього розвитку на тлі загострення 
проблеми пошуку ефективних засобів художності, відповідних новим світоглядно-філософським 
горизонтам, а також своєрідно розкрив і відобразив всю суперечність кризової епохи. 
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Cиневич Б. М. Концепция искусства сквозь творческое наследие Б. Брехта. 

В статье предпринимается попытка анализа художественно-теоретического наследия драматурга и 
теоретика театра Б. Брехта в контексте философии экспресcионизма, а также самобытное 

понимание драматургом отдельных эстетических категорий экспрессионизма, которое проявилось в 
практике эпического театра и театроведческих исследованиях в контексте философии 

экспрессионизма и было для него не самоцелью, не набором формально-стилистических признаков, а 
составляющей его мироощущения. Рассматриваются его попытки не только овладения 

экспрессионизмом в различных проявлениях: литературно-художественных, литературно-критических, 
сценических, но и его преодоление. 

Synevych B. M. The Concept of Art through the Creative Heritage of B. Breсht. 

The article deals with the analysis of the artistic and theoretical heritage by a dramatist and theorist of the 
theatre B. Breсht in the context of the expressionism philosophy and also his original understanding of the 
aesthetic categories of expressionism, which was realized in the praxis of epic theatre and his theatrical 

studies in the context of the expressionism philosophy and was not for him the goal in itself, not a set of some 
formal-stylistic attributes, but the counterpart of his mental attitude. The article deals with Brecht’s attempts 

not just to master the expressionism in its different manifestations: literary-artificial, literary-critical, 
theatrical, but also to overcome it. 
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КОНФЛІКТ ЯК РІЗНОВИД КОМУНІКАТИВНИХ НЕВДАЧ 

У статті обґрунтовано необхідність дослідження причин та умов конфліктної взаємодії, що 
залишаються менш дослідженими в сучасній лінгвістиці. Дослідження конфліктного спілкування 
спрямовані на створення моделі конфліктної мовленнєвої взаємодії та потребують системного 

конфліктного дискурсу. У статті висловлено сучасні проблеми мовленнєвого спілкування: зв'язок між 
інтенціями мовця та засобами їх реалізації; визначено терміни ''комунікативна невдача'' та 

''конфлікт''; проаналізовано основні види прояву конфліктної мовленнєвої ситуації, результати 
дослідження підкріплені прикладами діалогічного мовлення з творів англійських та американських 

письменників XX століття. 

Постановка проблеми. Метою спілкування є розуміння, тобто успішність комунікативної діяльності. 
Неможливо описати гармонійне спілкування без виявлення його якостей та властивостей, які вносять 
певну дисгармонію в мовленнєву діяльність комунікантів, руйнують розуміння, викликають негативні 
емоції та психологічні стани партнерів комунікації. Таким чином, у поле уваги дослідників включаються 
такі явища, як комунікативна невдача та мовний конфлікт. 

Комунікація являє собою двосторонній процес: породження мовлення і його сприйняття. 
Комунікативна невдача – це збій у спілкуванні через повне або часткове нерозуміння комунікативними 
партнерами мовленнєвого повідомлення. Конфлікт – це взаємодія двох суб'єктів, які мають несумісні цілі і 
шляхи їх досягнення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми комунікативних невдач перебувають у фокусі уваги 
таких учених, як П. Коен, Б. Грош, М. Рінгл, Б. Брюс (комунікативні невдачі у сфері наукового 
інтелекту) [1], Б. А. Гудман (огляд комунікативних невдач, пов'язаних з ідентифікацією референта) [2], Б. 
Ю. Городецький (згрупування комунікативних невдач за їх джерелами та наслідками) [1], О. А. Земська 
(класифікація комунікативних невдач на матеріалі російської мови). Значну увагу лінгвістів привертають 
проблеми дослідження мовлення, комунікативних актів, міжособистісного та міжкультурного 
спілкування індивідів. Сучасні дослідження конфліктного спілкування спрямовані на створення 
лінгвістичної моделі конфліктної мовленнєвої взаємодії, що, в свою чергу, потребує системного аналізу 
конфліктного дискурсу. 

Причини і умови конфліктної і гармонійної соціально-комунікативної взаємодії залишаються менш 
дослідженими, що зумовлює актуальність наших розвідок. 

Метою дослідження є встановлення та аналіз основних видів прояву конфліктної мовленнєвої ситуації. 
Матеріалом дослідження слугують фрагменти діалогів, які містять конфліктну мовленнєву ситуацію, 
виділених методом суцільної вибірки з творів американських та англійських письменників XX століття.  

Виклад основного матеріалу. Виділяють три основні види спілкування – співробітництво, 
суперництво і конфронтацію. Спрямованість на консенсус характеризує співробітництво, на дисенсус – 
конфронтацію. Варто зазначити, що поряд із принципом співробітництва, який був запропонований 
Г. П. Грайсом, у спілкуванні велику роль грає також принцип суперництва [3], останній приводить до 
суперечок, полеміки, конфліктів тощо. Кожен акт комунікації передбачає наявність мовця і слухача, між 
якими існує комунікативний контакт, код, тобто мова, що має бути єдиною для комунікантів та 
обставини спілкування. У більшості випадків людина здатна моделювати своє мовлення і досягати 
бажаного комунікативного ефекту. Проте іноді з тих чи інших причин комунікантам не вдається прийти 
до взаєморозуміння, що призводить до конфлікту. При конфліктному спілкуванні не можуть бути 
досягнутими позитивні результати. В наступному прикладі ми бачимо, що чоловік не задоволений 
результатом роботи художника, тому він починає ображати його, висміювати його майстерність, а потім 
і взагалі перериває розмову. 

– It is a portrait that you wanted, sir. 
– Is it a joke? You call yourself a painter? I wouldn’t let you paint a house of mine. I asked you to paint a 

portrait, and this-this-this is the result. 
– Yes, sir. 
– Oh, go away. 

(P. S. Wodehouse) 
Можливість виникнення конфлікту існує практично в будь-якій ситуації [4: 191]. Під мовленнєвим 

конфліктом розуміють мовленнєвий прояв зіткнення суперечливих поглядів, цілей, намірів комунікантів 
[5: 148]. Навмисна комунікативна неузгодженість, яка, як правило, пов'язана з нездійсненими очікуваннями 
реактивного мовленнєвого акту, може виникнути тоді, коли на питання мовця слідує запитання або 
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мовчання, чим демонструється небажання продовжувати комунікативний акт. Комунікативний партнер 
може проявляти протилежну мовленнєву поведінку, уникаючи розмови. Наприклад, у наступному діалозі 
ми бачимо, як одна зі сторін постійно повторює категоричне No, sir (ні, хозяїн). Тобто раб намагається 
уникнути розмови зі своїм новим власником, щоб не зіпсувати з ним стосунки. 

– Tell them, Jenny. You live any better on any place before mine? 
– No, sir. No place. 
– How long were you at Sweet Home? 
– Ten years, I believe. 
– Ever go hungry? 
– No, sir. 
– Cold? 
– No, sir.  
– Anybody laid a hand on you? 
– No, sir. 

(T. Morrison) 
Показником комунікативної ініціативи може бути перебивання, коли індивід бере мовця "силою", і при 

цьому він звичайно не турбується про ''комунікативний комфорт'' свого співрозмовника. Наведемо приклад: 
– But Phyll, I didn’t even know she was coming to London. 
– Where did she get my address? 
– Well, the office perhaps, but… 
– It’s never you, is it? What are you getting at? She said I’d put my hooks on you because you were meat for 

a floozy. 
– But you needn’t mind her. She’s only a silly old… 
– Not mind her! 

(J. Cary) 
Як бачимо в цьому прикладі, чоловік дуже розгніваний на свою дружину за те, що її мати постійно 

втручається в їхнє подружнє життя. Тому емоційне постійне перебивання своєї дружини під час розмови 
вказує на те, що терпіти це більше він не може і не буде. 

Наслідками конфліктного спілкування можуть бути негативні дії, які призводять до припинення 
процесу комунікації, тобто до комунікативних невдач. Виникнення негативних дій є реакцією 
особистості на перешкоди, які трапляються на досягненні своєї мети. Якщо перешкоди створюються з 
вини адресата, то він стає об'єктом ворожості у свідомості адресанта. У побутовій конфліктній ситуації 
спілкування агресивно діюча особистість ставить метою своєї поведінки моральну перемогу, а 
розв’язання конфлікту – це комунікативний процес. У ході дослідження встановлено, що в конфліктній 
мовленнєвій взаємодії спостерігається відмова від принципу співробітництва, а, отже, і неминуче 
порушення всіх основних максим.  

Основними видами прояву конфліктної мовленнєвої ситуації є сварка та суперечка. Відзначається 
певна специфіка порушення максим у ситуаціях суперечки і сварки. 

Наступний приклад ілюструє ситуацію суперечки:  
JAMES: Look, І feel sorry for Frank. After all he hasn't been very successful and… 
PA ULA: Perhaps that's his fault! 
JAMES: I'm not so sure about that. And – in view of the past – I can’t just ignore him. It may be silly of him. 

It may be silly of me, but I feel in a way I'm responsible for him. 
PAULA: Responsible! 
JAMES: Look. You only met Frank for the first time last night. I can't understand how you can take such an 

instant dislike to him. For heaven’s sake – give him a chance! 
PA ULA: I just think you might hаve told me, that's all. 

(D. Benfield) 
У наведеному прикладі розмова закінчується тим, що Паула демонструє своє незадоволення та 

виходить з кімнати. Дане конфліктне спілкування привело до припинення комунікації.  
У суперечці комуніканти намагаються дотримуватися максим ввічливості, сварці властиве їх постійне 

порушення. Розглянемо наступний приклад: 
The first thing that struck his eyes was a great pile of open newspapers. Mr. Warburton turned to one of 

the servants and sternly asked him what the meaning of those open papers was. Cooper hastened to explain. 
(1) – I wanted to read all about the Wolverhampton murder. And so I borrowed your Times. I 

brought them back again. I knew you wouldn’t mind.  
(2) – But I mind. I mind very much.  
(3) – I'm sorry, the fact is, I simply couldn’t wait till you came back. 
(4) - I wonder you didn’t open my letters as well. 
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(5) – Oh, that’s not quite the same thing. After all,  I couldn't imagine you’d mind my looking at 
your newspapers. There's nothing private in them.  

(6) – I very much object to anyone reading my paper before me. I think it extremely impertinent of you. 
They’re all mixed up.  

(7) – We can easily put them in order. 
(8) – Don't touch them. 
(9) – I say, it's childish to make a scene about a little thing like that.  
(10) – How dare you speak to me like that?  
(11) – Oh, go to hell. 

(S. Maugham.) 
У наведеному діалозі цифрами позначені мовленнєві ходи (MX) комунікантів. Один із 

комунікантів – містер Варбуртон – порушує максиму симпатії у всіх своїх MX, що свідчить про його 
"налаштованість" на конфронтацію. Партнер містера Варбуртон, його підлеглий Купер, на 
початковій стадії мовленнєвої взаємодії неухильно дотримується як максим ввічливості, виражаючи 
готовність до співробітництва (MX (7) і вибачаючись (MX (3), так і конверсаційних максим принципу 
співробітництва, будуючи свій дискурс логічно, переконливо і аргументовано. Впродовж MX (1-8) у 
дискурсі Купера спостерігається відсутність оцінних конструкцій з уживанням емотивної лексики. 
Така побудова дискурсу свідчить про намір мовця втримати мовленнєву взаємодію на рівні суперечки. 
Бажання Варбуртона розв'язати сварку проявляється в його дискурсі шляхом порушення максими 
кількості як на рівні всього висловлювання (дублювання інформації в MX (2) і (6), так і на рівні його 
частини: адвербіальні компоненти в негативно-оцінних словосполученнях very much і extremely 
impertinent. Максима якості порушується в MX (4): висловлювання I wonder you didn’t open my 
letters as well вжито без достатнього обґрунтування, оскільки Купер, як випливає з контексту 
ситуації, не тільки не розкривав особистої кореспонденції Варбуртона, але й не збирався цього 
робити, що підтверджується його MX (5). 

Характер порушення / дотримання комунікантами максим принципу співробітництва у даному діалозі 
відображає їх мовленнєві інтенції. Лише у заключній частині мовленнєвої взаємодії (MX (9-10) Купер 
відмовляється від свого наміру стримати розвиток конфлікту й приймає нав'язану сварку. Про це свідчать 
особливості його мовної поведінки – негативно-оцінна лексична одиниця childish, фразеологічна одиниця з 
негативно-оцінною модальністю to make a scene та експресивне висловлювання інвективного характеру Oh, 
go to hell, використання яких сигналізує про зміну аргументованого дискурсу на агресивний. 

Таким чином, лінгвістичні характеристики дискурсу комунікантів відображають їх інтенції на 
лексичному, лексико-синтаксичному та синтаксичному мовних рівнях. 

Аналіз дискурсу ситуацій суперечки дозволив установити, що типовим для них є порушення максими 
релевантності. Наприклад: 

(1)  ''It is going to rain tonight." 
(2)  "It’s raining now, I said.'' 
(3)  "The radio said tonight.'' 
(4)  "Look at the windshield, ''I said. "Is that rain or isn’t it?" 
(5)  "I 'm only telling you what they said.'' 
(6)  "Just because it's on the radio doesn't mean we have to suspend belief in the evidence of our senses.'' 
(7)  "Our senses? Our senses are wrong a lot more often than they're right. This has been proved in the 

laboratory.'' 
(8)  "Is it raining, ''I said, "or isn’t it?'' 

(D. Delillo) 
У наведеному фрагменті діалогу суперечка комунікантів починається з тези ''чи йде зараз дощ''. Як відхід 

від прямої відповіді на питання, один із комунікантів використовує прийом відхилення від теми суперечки 
(MX (7), порушуючи максиму релевантності. Порушення релевантності провокує розвиток конфлікту. 

Висновок. При конфліктному спілкуванні не можуть бути досягнутими позитивні результати для 
обох сторін. Якщо при кооперативному спілкуванні кожен із комунікантів робить певний внесок для 
досягнення взаєморозуміння та успішного протікання комунікації, то при конфліктному – їх внесок 
спрямовано на досягнення руйнівних результатів, проявами яких є суперечка, лайка і т. п. 

Стан конфлікту та кооперації визначається співвідношенням потреб комунікантів і спроможністю чи 
неспроможністю досягти бажаного результату. При цьому до уваги береться, чи наносить мовець шкоду 
іншим, тобто сприяє або заважає він задоволенню потреб свого співрозмовника. Шкода визначається 
невербально, а комунікант відчуває дискомфорт. 

Конфлікт у мовній взаємодії – явище достатньо розповсюджене, багатопланове і, безумовно, цікаве 
для наукового аналізу. Інтерес лінгвістів до проблеми конфлікту призвело до виникнення нового 
напрямку наукового пошуку – лінгвістичної конфліктології, яка виникла на межі соціології, психології та 
філософії. Вважаємо за доцільне у подальшому здійснити комплексне дослідження динаміки конфлікту. 
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Тарабрина Н. А. Конфликт как разновидность коммуникативных неудач. 

В статье обосновывается необходимость изучения причин и условий конфликтного взаимодействия, 
которые остаются менее исследованными в современной лингвистике. Исследования конфликтного 

взаимодействия направлены на формирование лингвистической модели конфликтного взаимодействия и 
требуют системного анализа конфликтного дискурса. В статье освещены современные проблемы 

речевого общения, а именно связь между интенциями говорящего и средствами их реализации; 
определены термины ''коммуникативная неудача'' и ''конфликт''; проанализированы основные виды 

проявления конфликтной речевой ситуации; результаты исследования подкреплены примерами 
диалогической речи из сочинений английских и американских писателей XX века. 

Tarabrina N. A. Conflict as a Type of Communicative Breakdowns. 

The article considers the necessity to make some research for reasons and conditions of the conflict interaction 
as less investigated in the modern linguistics. Conflict interaction researches are directed on forming the 

linguistic model of the conflict speech interaction and need the systematic analysis of the conflict discourse. The 
article highlights modern problems of speech interaction, namely the connection between interlocutor’s 
intentions and means of their realization; defines the terms ''communication breakdown'' and ''conflict''; 

analyzes basic kinds of the conflict speech interaction situation display, the research results are based on the 
dialogical interactions from the works by English and American writers of the XX century. 
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ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Стаття присвячена новому явищу сучасної лінгвістики – Інтернет-дискурсу. В ній розглянуто 
формування Інтернет-дискурсу з філософських позицій, уточнено його лінгвістичне трактування та 

здійснено розмежування суміжних понять: "Інтернет-дискурс", "віртуальний дискурс", "комп’ютерний 
дискурс","електронний дискурс","мережевий дискурс". В роботі звертається увага на гібридність 

Інтернет-дискурсу, описується принципова відмінність між мережевим, письмовим та усним 
мовленням; окреслюються перспективи подальших досліджень у цій галузі. 

Розвиток інформаційних технологій в XXI ст. дав могутній поштовх до формування інфосфери, 
головною ознакою якої є доступність інформації в будь-який час, в будь-якому місці земної кулі. 
Відповідно виникають і нові способи комунікації, що значно відрізняються від традиційних, результатом 
чого є перетворення мережі Інтернет з величезного сховища даних на потужний засіб спілкування, що 
нівелює часові, просторові, гендерні, соціальні та інші  обмеження і стає невід’ємною частиною еволюції 
цивілізації, проникаючи в усі сфери нашого життя. На даному етапі можна говорити про нове для 
лінгвістики поняття – Інтернет-дискурс, і про новий напрямок в лінгвістиці – Інтернет-лінгвістику [1: 15]. 

За своєю значущістю та революційним впливом на мову поява Інтернету прирівнюється до створення 
друкарського верстата Й. Гуттенбергом, а особливості мережевого спілкування дають підстави говорити 
про формування третьої форми мовлення – проміжної між усним та писемним мовленням. Для її опису в 
науковій парадигмі використовуються терміни е-language, netlingo, e-talk, geekspeak, netspeak, weblish [2], 
written speech, language centaur  [3], а комунікативний простір її функціонування називають  
комп’ютерно-опосередкованою комунікацією (КОК). 

Метою пропонованої статті є філософсько-лінгвістичний аналіз мережі Інтернет як особливої форми 
комунікації; уточнення терміну Інтернет-дискурс та його виокремлення серед суміжних типів дискурсу; 
встановлення спільних та відмінних рис між мережевим та традиційними формами мовлення. 

Як зазначає Р. М. Маслєнніков,  виникнення Інтернету завдячує  розвитку філософської думки, 
оскільки його прообрази почали проявлятися вже в античній філософії, де відчувається  гостра потреба в 
ефективному сховищі інформації та "базі знань". В епоху Середньовіччя  провідними філософами 
усвідомлюються ідеї "Віртусу" та "віртуальної реальності", а головна проблема цього часу – об'єднання 
різнорідних знань. Так визріває ідея "Мережі", яка в подальшому переростає в систему Інтернет з  
мережевою організацією. Хоча в філософії Нового Часу й не виділяється панівна концепція, яка б 
наближала мислителів до реалізації цього задуму, але в цей період накопичується достатній науковий 
базис для розробки електронних обчислювальних машин і навіть програмування.  У сучасній західній 
філософії і науці остаточно оформляються теоретичні засади  Інтернет-концепції, концепції 
"віртуального світу" та "штучного інтелекту"[4: 10-11]. 

О. В. Романов центрує увагу на тому, що Інтернет – це  синтез ідей віртуальності, гіпертексту, 
мультимедіа, універсальної інформаційної мережі, мережевого суспільства та  нелінійного мислення. На 
думку вченого, фундаментальні теоретичні ідеї Інтернету вписують його у широкий контекст світової історії і 
культури, парадигми та домінанти яких  формувалися в переломні епохи, що осмислюються як революції і 
пов'язані з радикальними змінами інтелектуальних технологій, тобто засобів виробництва, зберігання, 
передачі та споживання інформації. Перша  революція припадає на кінець IX - початок VIII ст. до н.е. і 
пов'язана з винаходом грецького алфавіту, без якого  немислима поява письмових текстів поем Гомера і 
письмових законів та письмової прози. Друга революція інтелектуальних технологій відбувається в I ст. н.е. 
коли людство переходить від сувою до кодексу, що став прообразом сучасної книги. В цей період 
встановлюється біблійний канон, створюються корпуси творів Платона й Аристотеля, з'являється поняття 
класики. Епохальне відкриття книгодрукування в другій половині XVст. ознаменовує прихід третьої 
революції, що кардинально змінює менталітет європейців, оскільки виникає новий тип людини – homo legens 
– "людина читаюча". Очевидцями четвертої – інформаційної – революції, що пов’язана з інтелектуальними 
комп’ютерними системами, є всі ми [5].  Л. Ю. Іванов звертає увагу на те, що можна умовно виділити 3 
аспекти  інформаційної революції: 1) інформаційно-кількісний, що виявляється в збільшенні об’єму 
інформації; 2)  технологічний – досягнення електронних, комп’ютерних і телекомунікаційних технологій; 3) 
соціальний – збільшення інформаційного тиску на людину [6]. Тому сучасний світ можна назвати 
цивілізацією гіпертексту,  а сучасну людину – віртуальною, мережевою людиною [5]. 

Дотичною до описаного вище підходу є концепція канадського філософа М. Маклюена, згідно з якою  
епохи розвитку суспільства центруються навколо провідного засобу комунікації. Після епох 
дописемного варварства та фонетичного письма настали часи друкованого слова – галактика 
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Гуттенберга. Їх змінила епоха, об’єднана навколо телеграфу, радіо, телебачення та інших медіа. Третя – 
сучасна галактика – обертається навколо Інтернету як рушія нової комунікаційної інфраструктури [7].  

Інтернет у сучасному вигляді виникає  в 70–80-ті роки минулого століття, а за якихось 30 років його 
інтелектуальний, комерційний, комунікативний успіх став настільки значним, що вже не тільки 
програмісти, інженери та інші вузькоспеціалізовані фахівці, але й вчені різних галузей знань, в тому  
числі й лінгвісти, зайнялися цим феноменом. Так, зокрема, існує низка робіт вітчизняних та зарубіжних 
філологів, що описують жанрову специфіку Інтернет – комунікації (Д. Крістал, С. Херрінг, Л. Ю. Іванов, 
О. І. Горошко,  О. М. Галічкіна, Л. Ф. Компанцева, С. В. Заборовська, Н. Г. Лукашенко, Л. А. Капанадзе), 
її мовне оформлення (Н. О. Ахрєнова, А. Г. Аврамова), лінгвокультурологічні (О. В. Лутовинова) та 
гендерні особливості (А. Н. Гайфулліна, О. І. Горошко, Л. Ф. Компанцева). Актуальність лінгвістичних 
розвідок у сфері Інтернет – комунікації визначається відносною новизною предмета дослідження з 
одного боку та надзвичайною динамічністю його розвитку з іншого. Усі дослідницькі завдання 
вирішуються крізь призму дискурсивного підходу, методологічним принципом якого є антропоцентризм 
– евристичний принцип розгляду мови та мовлення у зв’язку з мисленням людини, котре відображає її 
внутрішній стан, загальнолюдські, національно-культурні, соціальні цінності [8: 47]. 

Дискурсивні розвідки спираються на розуміння нерозривної єдності свідомості, соціальної практики, 
мови й мовлення, що сприяє потужності їх пояснювального потенціалу  й комплексності аналізу [8: 9]. 

Перехід до дискурсивної парадигми є закономірним розвитком мовознавчої думки. Дослідники 
постулюють історію лінгвістики як послідовну зміну чотирьох основних наукових парадигм – генетичної 
(порівняльно-історичної), таксономічної (системно-структурної), прагматичної (комунікативно-
функціональної) і когнітивної (когнітивно-дискурсивної).  Способи переходу від однієї парадигми до 
іншої уявляються по-різному: як коливання маятника (П. Паршин), як круговий рух (Д. Руденко), як 
послідовна зміна (Ю. Степанов), як співіснування кількох парадигм (О. Кубрякова) [9: 16-17]. 
І. Є. Фролова підкреслює, що розвиток сучасної, як і будь-якої іншої, парадигми відбувається в двох 
взаємопов’язаних напрямках – інтеграції та диференціації. Це дає підстави стверджувати про наявність 
двох складових парадигми: когнітивно-дискурсивної та комунікативно-дискурсивної, де перша робить 
акцент на зв’язки свідомості й мови, а друга – на використанні мови в процесі комунікації [8: 9]. Саме 
комунікативно-функціональні аспекти мовного спілкування і стануть основою нашого дослідження. 

Як зазначає В. І. Карасик, аналіз дискурсу – це міждисциплінарна область знання, що знаходиться на стику 
лінгвістики, соціології, психології, етнографії, семіотичного напрямку літературознавства, стилістики та 
філософії. І хоча він проводиться з різних позицій, існує кілька постулатів, якими керуються абсолютно всі 
науковці. До них вчений відносить наступні: 1) статична модель мови є занадто простою і не відповідає її 
природі; 2) динамічна модель мови має ґрунтуватися на комунікації, тобто спільній діяльності людей, які 
намагаються висловити свої почуття, обмінятися ідеями та досвідом або вплинути один на одного; 
3) спілкування відбувається в комунікативних ситуаціях, які повинні розглядатися в культурному контексті; 
4) центральна роль в комунікативній ситуації належить людям, а не засобам спілкування; 5) комунікація 
включає докомунікативну та посткомунікативну стадії; 6) текст як продукт комунікації має кілька вимірів, 
головними з яких є породження та інтерпретація тексту [10: 172-173]. 

Складність феномена дискурсу зумовлює появу численних варіантів його тлумачення. Однак, як 
підкреслює І. Є. Фролова, всі вони сягають корінням у визначення запропоноване Н. Д. Арутюновою, 
згідно з яким дискурс – це мовлення, що розглядається як цілеспрямована соціальна дія, як компонент, 
який бере участь у взаємодії людей і механізмах їхньої свідомості; мовлення, заглиблене в життя [8: 49]. 
Переносячи це визначення в площину кіберпростору та Інтернет-комунікації, О. В. Лутовинова  розуміє 
під віртуальним дискурсом текст, занурений в ситуацію віртуальної реальності [11: 9]. Ю. С. Степанов 
наголошує на тому, що  дискурс - це "мова в мові",  представлена у вигляді особливої соціальної 
данності. Дискурс реально існує не у вигляді своєї "граматики" та свого "лексикону". Дискурс існує 
насамперед і головним чином у текстах, але таких, за якими постає особлива граматика, особливий 
лексикон, особливі правила слововживання і синтаксису, особлива семантика, – в кінцевому рахунку – 
особливий світ. Це – "можливий (альтернативний) світ"[12: 43-44]. Одним із таких альтернативних світів 
виступає світ Інтернету.  

В цьому аспекті необхідним є розмежування таких понять як "віртуальний дискурс", "комп’ютерний 
дискурс","електронний дискурс","мережевий дискурс" та "Інтернет-дискурс". Терміни "комп’ютерний 
дискурс" та "електронний дискурс" є абсолютними синонімами, оскільки передбачають спілкування за 
допомогою комп’ютера. "Інтернет-дискурс" розуміється як спілкування в Глобальній мережі і є різновидом  
мережевого дискурсу, який  окрім спілкування в Інтернеті включає  ще й комунікацію в інших, зокрема, 
локальних мережах. Таким чином, зазначені види дискурсу перебувають в гіперо-гіпонімічних відносинах, 
де гіперонімом виступає комп’ютерний (електронний) дискурс, а комунікативне середовище визначається 
каналом зв’язку. Такої однозначності не існує між комп’ютерним і віртуальним дискурсом. Віртуальний 
дискурс розуміється вужче, ніж комп’ютерний, оскільки останній – це не лише спілкування за допомогою 
комп’ютера, але й спілкування людини з комп’ютером. Окрім того, комп’ютерному дискурсу притаманний 
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безпосередній контакт комунікантів, чого немає  при віртуальному спілкуванні, де партнер по комунікації 
багато в чому  домислюється нашою свідомістю. А з іншого боку, віртуальний дискурс трактується ширше, 
ніж комп’ютерний, оскільки спілкування у віртуальній реальності створюється не лише через  Інтернет, але 
й інші засоби зв’язку [11: 9].  

Предметом нашого дослідження стане  спілкування в Глобальній мережі, тобто Інтернет-дискурс, 
оскільки саме мережа Інтернет користується найбільшою популярністю і в ній, на нашу думку, 
найяскравіше відбиваються тенденції мовного розвитку та простежуються стратегії впливу на 
потенційного адресата. 

 Під Інтернет-дискурсом М. С. Рижков розуміє когнітивно-комунікативний простір Глобальної 
мережі, в якому засобами електронного каналу передачі даних і гіпертекстуального механізму їх 
структурації та маршрутизації за допомогою (пара) вербальних засобів здійснюється комунікативна 
взаємодія, що характеризується заміною реального образу вигаданим [13]. К. В. Варламова сучасний 
Інтернет-дискурс визначає як текст, що побутує в Інтернет-системі, в якому персуазивна комунікативна 
установка імпліцитно відображає суб’єктивно-особистісну авторську позицію, змодельовану з 
врахуванням психологічних, лінгвістичних та технологічних факторів [14: 7].  В нашому розумінні 
Інтернет-дискурс – це комунікативне середовище, що створюється в мережі Інтернет електронними 
засобами передачі даних; немає часових, просторових, гендерних, расових тощо обмежень та здатне 
впливати на свідомість потенційного адресата з метою досягнення цілей адресанта. 

З позицій лінгвістики мовлення дискурс – це процес живого вербалізованого спілкування, що 
характеризується численними відхиленнями від канонічного писемного мовлення [10: 173].          

Інтернет-дискурс є особливим різновидом дискурсу, адже йому притаманна гібридність, оскільки він 
вирізняється письмовою формою реалізації, але будується за принципами усного розмовного мовлення 
[15: 7]. Запозичуючи певні риси усного і писемного мовлення, Інтернет-дискурс все ж принципово від 
них відрізняється. Д. Крістал наводить низку відмінностей між мовою Інтернет-дискурсу та живим 
усним спілкуванням, а саме: 1) відсутність синхронного зворотного зв’язку – мовцю важко зрозуміти чи 
правильно проінтерпретоване, чи сприйняте його повідомлення, оскільки одержувач чисто технічно не 
може синхронно на нього відреагувати; 2) повільніший ритм Інтернет-комунікації, оскільки, наприклад 
відповідь на e-mail повідомлення може надійти в дуже широкому часовому діапазоні – від кількох 
хвилин до кількох тижнів і навіть місяців; 3) через певні технічні причини може порушуватись або 
взагалі бути відсутньою комунікативна міна ролей (turn-taking), що призводить до певних непорозумінь; 
4) відсутність просодії та паралінгвальних засобів, які адресанти зазвичай намагаються компенсувати 
графічними засобами; 5) відсутність міміки та жестів і використання емотиконів для їх передачі; 
6) відсутність рис живого мовлення, пов’язаних зі спонтанністю – реакції на почуте (reaction signals (uh-
huh, yeah)) та вставних конструкцій  (comment clauses (you know, you see)) [3: 30-40].   

Безумовно, що аналіз цих відмінностей вказує на те, що Інтернет-дискурс більшою мірою тяжіє до 
писемного мовлення. Однак, мова Інтернет-дискурсу, що іноді іменується "метакомунікативним 
мінімалізмом", дистанціюється від  писемного мовлення кількома фундаментальними ознаками. По-
перше, веб-сторінки постійно оновлюються, тоді як традиційний текст лишається  незмінним. По-друге, 
система індексування, яка допомагає упорядкувати і класифікувати письмові тексти не є релевантною по 
відношенню до мови Інтернет-дискурсу, оскільки  тематичне групування такого величезного масиву 
інформації не є ефективним тощо [3: 41, 44-47].   

Намагаючись розмежувати усне, писемне і мережеве мовлення, Д. Крістал справедливо зазначає, що 
мережеве мовлення – це писемне мовлення, більшою мірою наближене до усного, ніж усне мовлення до 
свого письмового варіанту. Вчений  визначає мережеве мовлення за формулою: усне мовлення +писемне 
мовлення+ електронно-опосередковані особливості  і розглядає його не як гібрид, а як новий вид 
мовлення [3: 47-48].   

Окрім того, Інтернет-дискурс, магістральною рисою якого є реальна або потенційна інтерактивність 
[3: 18], характеризується інтеграцією рис публіцистичного, наукового, офіційно-ділового, розмовно-
побутового та художнього стилів [15: 7]. 

У зв’язку з цим важко не погодитись з Л. Ю. Івановим, який підкреслює, що в мережевому мовленні 
прослідковуються принаймні дві тенденції: 1) одночасне ускладнення одних і спрощення інших засобів в 
порівнянні з аналогічними засобами літературної мови; 2) конкуруючий вплив письмового і усного 
мовлення [6]. 

Ці факти переконують в тому, що сучасний Інтернет-дискурс є складним конгломератом різних 
функціональних стилів та форм мовлення, що, породжуючи величезну кількість проблем, створює 
широку ниву для лінгвістичних розвідок. На нашу думку, перспективними в цьому аспекті є 
дослідження, пов’язані з жанрово-стилістичною своєрідністю Інтернет-дискурсу, його структурними  та 
комунікативно-прагматичними особливостями, а також моделями адресантно-адресатних відносин та 
змінами, які відбуваються в традиційних формах мовлення під впливом мовлення мережевого в 
контексті збереження мовної ідентичності та чистоти. 
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Гудзь  Н. А. Интернет-дискурс – неотъемлемая часть современной коммуникации. 

Статья посвящена новому явлению современной лингвистики - Интернет-дискурсу. В ней рассмотрено 
формирование  Интернет-дискурса с философских позиций, уточнено его лингвистическое трактование  

и осуществлено разграничение смежных понятий: "Интернет-дискурс", "виртуальный дискурс", 
"компьютерный дискурс", "электронный дискурс", "сетевой дискурс". В работе обращается внимание 

на гибридность Интернет-дискурса, описывается принципиальная разница между сетевой, письменной 
и устной речью; определяются перспективы дальнейших исследований в этой области. 

Hudz N. O. Internet Discourse as an Integral Part of Modern Communication. 

The article focuses on the Internet Discourse as a new linguistic phenomenon. It analyses the origin of the 
Internet Discourse from the philosophical perspective, specifies its linguistic interpretation and clarifies the 

difference between related concepts: "Internet Discourse," "Virtual Discourse," "Computer Discourse", 
"Electronic Discourse", "Network Discourse". The paper draws attention to the Internet Discourse hybridity, 

highlights the fundamental difference between Netspeak, written and spoken language, and outlines the 
prospects for further research in this area. 
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КІБЕРБУЛЛІНГ: ОНТОЛОГІЧНІ ОЗНАКИ ТА ТИПОЛОГІЯ 

Статтю присвячено вивченню функціональних характеристик кібербуллінгу як фрагменту інвективної 
комунікації та його типологізації. Згідно результатів дослідження кібербуллінг визначено як особливий 

вид конфронтативного дискурсу, що спрямований на переслідування одного з членів колективу з боку 
інших його членів у інтернет-просторі. Серед типів кібербуллінгу виділено такі: перепалка (флемінг), 

харасмент, наклепи, персонація, публічне викриття і шахрайство, виключення, кіберсталкінг 
(кіберпереслідування) та хеппі слеппінг. 

Постановка проблеми. Під впливом загальної тенденції до антропологізації сучасних гуманітарних 
наук сучасне мовознавство зазнало значних змін, що, у свою чергу, змусило вчених сфокусувати увагу на 
комунікативних аспектах вивчення мови, на прагматиці конкретних комунікативних подій. 

Однією з таких подій є комунікативна ситуація буллінгу, що тлумачиться як реалізація агресивної 
поведінки, спрямованої на переслідування одного з членів колективу збоку інших членів колективу або 
його частини (див., наприклад, роботи [1; 2; 3]). Метою статті є вивчення функціональних характеристик 
кібербуллінгу та його типологізація. Об’єктом дослідження є власне явище буллінгу в англомовному 
Інтернет-просторі, а предметом, відповідно, онтологічні ознаки та функціональні типи кібербуллінга. 

Аналіз досліджень і публікацій. Визнання регулятивної функції мови як основної дозволяє 
стверджувати, що мова є інструментом впливу на свідомість (колективну чи індивідуальну). Термін 
"регуляція" позначає досить широкий спектр впливу на свідомість співрозмовника, метою якого є 
"нормалізація" свідомості співбесідника згідно уявлень суб’єкта мовлення про "належне і бажане". 
Регуляція може бути неопосередкованою і опосередкованою, а реакція на неї – миттєвою або затриманою. 
У мовленнєвій діяльності ця функція здійснюється як: а) індивідуально-регулятивна, тобто функція 
вибіркового впливу на поведінку однієї або декількох людей; б) колективно-регулятивна функція в умовах 
масової комунікації, розрахованої на велику і недиференційовану аудиторію; в) саморегулятивна функція 
при плануванні власної поведінки [4: 139-141]. 

Таким чином, буллінг можна розглядати як фрагмент інвективної комунікації, що регулює стосунки 
між учасниками дискурсу у напрямку від колективу (чи однієї особи) до окремого індивіда шляхом 
агресивних вербальних та невербальних дій з метою пониження соціального статусу. Як наслідок, 
буллінг здатний викликати у жертви стани зневіри, деморалізації, демотивації, відчуження тощо.  

Термін буллінг походить від англійського дієслова to bully (задирати, знущатися, цькувати) та 
позначає відповідну комунікативну ситуацію, що складається у соціальному середовищі школярів, 
студентів та співпрацівників. Основними засобами реалізації буллінга можна вважати інвективи, 
погрози, бойкотування/ігнорування, фізичну агресію, негативну оцінку жертви та її оточення, 
висміювання тощо. Явище буллінгу може актуалізуватися у формі гноблення, домагання, дискримінації, 
нанесення шкоди, упередження, жорстокого ставлення, переслідування, конфлікту. 

Як правило, комунікативна ситуація буллінга характеризується дисбалансом у фізичній силі між 
суб’єктами дискурсу, але найчастіше вона детермінується різницею у соціальному статусі, тобто 
дисбалансом влади. Ще однією з ознак буллінга є повторюваність – це явище є досить тривалим у часі та 
характеризується цілеспрямованістю і стратегічним розгортанням процесу. 

Хоч буллінг існує, напевно, з моменту появи організованого суспільства, проте лише протягом 
останніх 20-ти років дослідники почали систематично вивчати це явище. Перші дослідження з буллінгу 
були проведені Даном Ольвеусом серед дітей в Норвегії та Швеції у1980-х [2]. За результатами 
анонімного опитування, проведеного серед 150000 дітей та молоді, Д. Ольвеус визначив, що приблизно 
15% респондентів регулярно стикалися з явищем буллінгу. Дев’ять відсотків були жертвами буллінгу 
збоку своїх однолітків, 7% самі знущалися над іншими, а 2% були жертвами знущань і, у відповідь, 
знущалися над іншими [2: 49]. 

Дослідження буллінгу серед дітей та молоді у Сполучених Штатах, проведене десять років після 
перших досліджень Д. Ольвеуса, визначили ще більш високий рівень буллінгу [5; 1]. Перше дослідження 
буллінгу в США, представлене національною вибіркою, проведеною серед більш ніж 15000 учнів (з 6 по 
10 класи), опубліковано в 2001 році [1]. Використовуючи анонімну анкету, T. Ненсел і її колеги виявили 
17% дітей та молоді, які повідомили, що вони були жертвою знущань, і 6% зазначили, що були жертвами 
буллінгу й самі знущалися над іншими [1: 2096].  

Невирішені частини загальної проблеми. Внаслідок розвитку сучасних технологій явище буллінгу 
набуває більш масштабних форм на відміну від традиційного, локального буллінгу. Хоч традиційний 
"шкільний" або "офісний" буллінг відбувається регулярно як і раніше, на сучасному етапі 
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спостерігається новий вид знущання, який став можливим завдяки технічному прогресу, зокрема через 
мобільний зв'язок та Інтернет. За умов доступності безкоштовних послуг електронної пошти, кібер-
хуліган може здійснювати потужний мовленнєвий вплив на свою жертву, використовуючи різні e-mail 
адреси та реєструючись під різними іменами на інтернет-форумах і чатах. Саме це надає кібер-хулігану 
анонімності у кіберпросторі і надає можливість уникати відповідальності.  

Такий масштабний вид буллінгу отримав назву кібербуллінг (від англ. cyber для позначення 
віртуальної реальності, інформаційних технологій та інтернет-опосередкованої комунікації). Поруч з 
терміном кібербуллінг зустрічається термін кібермоббінг (від англ. mob – юрба, натовп) у тому ж 
значенні. Сьогодні недостатньо дослідженими залишаються окремі аспекти кібербуллінгу, зокрема його 
онтологічні ознаки, типологія тощо. 

Основні результати дослідження. Хоч термін "кібербуллінг" і досі не має однозначного й 
загальноприйнятого тлумачення, це явище можна схематично визначити як "надсилання або розміщення 
образливих і жорстоких повідомлень або зображень через мережу Інтернет та інші електронні засоби 
зв’язку" [6: 85]. Більш повне визначення характеризує кібербуллінг як комунікативну діяльність "з 
використанням інформаційних технологій і технічних засобів зв’язку для підтримки навмисної, 
повторюваної та ворожої поведінки, здійснюваної індивідом чи групою з наміром нашкодити іншим" [7]. 

Схожим до вищенаведеного є визначення, запропоноване П. К. Смітом та його колегами, які 
визначають кібербуллінг як "агресивний, навмисний вчинок, який скоюється групою або особою з 
використанням електронних форм зв’язку повторно протягом певного проміжку часу проти жертви, яка 
не може захистити себе" [8: 165]. 

Як вже нами зазначалося, кібербуллінг є неоднорідним явищем і має різні форми маніфестації. В 
одній з перших книг, присвячених проблемі кібербуллінгу – "Кібербуллінг та кіберпогрози…" [6], 
визначено низку поведінкових моделей, що спостерігаються у комунікативній ситуації кібербуллінгу. До 
них належать: перепалка (флемінг), харасмент, наклепи, персонація, публічне викриття і шахрайство, 
виключення, і кіберсталкінг (кіберпереслідування). До цього списку ми додамо ще один новий вид 
буллінгу – хеппі слеппінг [9: 98]. 

Флемінг (Flaming). Під флемінгом (від англ. flame – полум’я) розуміють ворожі, образливі мовленнєві 
випади, вербальну конфліктну взаємодію між інтернет-користувачами. Флеймінг переважно реалізується у 
середовищі інтернет-форумів, чатів, Usenet, електронної пошти, гральних серверів, веб-сайтів з відео обміну. 
Флемінг, як правило, виникає в результаті жвавого обговорення проблемних питань у сфері політики, релігії 
тощо, але також може зустрічатися у дискусіях з приводу буденних речей.  

Стратегічно спланований та провокативно спрямований флемінг має назву троллінг (від англ. trolling). 
Досить часто троллінг постає у вигляді парадоксального висловлювання, що руйнує стереотипні цінності, 
або як гіперболізована увага до незначних чи неважливих деталей, наданих у обговорюваній темі. 

Комунікативна ситуація флемінгу реалізується у площині концептуальної метафори ARGUMENT IS 
WAR, а учасниками є ворогуючі сторони у вигляді цілих груп або одного чи декількох комунікантів.  

Прикладом флемінгу може слугувати гаряча образлива суперечка між прихильниками Mac та PC: 
bee1215 (UID# 4146) 0 0  
July 15, 2008 at 1:36 pm  
Stephen is right. They’re both macs. Duh-hoy (тупак, тупоголовий). Welcome to stupid for not noticing 

wall-e has the mac start up chime as his powered up indicator. 
Internet dumbshits (тупаки) ftw! 
pjh3000 (UID# 380) 0 0  
July 15, 2008 at 2:15 pm  
Get back to me when you can come up with a more original insult than faggots (підараси). 
Lets see, apple dandy, cash pisser, limp wrist enthusiast, crash reporter, Zonic jockey, AppleCare-bear, 

software repurchaser… I’ll stop there because it’s a waste of my talent to think up any more.  
I used to respect the mac back when they used a different CPU architecture (RISC) that was much faster than 

what PCs were stuck with (CISC). But then Apple found a way to charge people to downgrade to Intel. 
steveballmerisgod (UID# 4148) 0 0  
July 15, 2008 at 2:57 pm  
AlecDalek  
"but it will actually run all the popular software and games out there" 
No shit dickwad (мудак сраний)…I was just wondering what kind of programs windont did run? And by the 

way fucknut (дебил) my apple computers can run all windont programs as well…but who the fuck (але якого 
х*я хтось) would want to buy windont products…that’s right the 90% of the population that can’t think for 
themselves [10]. 

Отже, перепалку (флемінг) можна визначити як серію агресивних повідомлень між двома чи більше 
особами, що вербалізуються через будь-які комунікаційні технології. Флемінг переважно відбувається в 
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"публічному" оточенні, такому як чати або дискусійні групи, а не в приватному обміні електронними 
повідомленнями [7]. Його метою є завдання соціальної та психологічної шкоди і руйнування авторитету. 

Харасмент (Harassment). Юридичний словник Блека [11] визначає харасмент як спрямовану на 
конкретну людину повторювану вербальну або/і невербальну поведінку, що "дратує, тривожить, або 
призводить до істотного емоційного страждання людини. <…> Деякі види харасменту надають підстави 
для порушення судової справи проти когось" [11: 733]. У літературі з кібербуллінгу, кібер харасмент, 
зазвичай, тлумачиться як унікальна форма кібербуллінгу, який включає повторювані, образливі 
повідомлення, відправлені жертві. Найчастіше харасмент відбувається через особисті канали комунікації, 
такі як електронна пошта, але повідомлення харасменту також можуть розповсюджуватися на 
громадських форумах, таких як чати та дискусійні групи. Харасмент, переважно, реалізується у площині 
концептуальної метафори COMMUNICATION IS PERSECUTION (VICTIMIZATION), а комунікативна 
ситуація харасменту визначається як односторонній агресивний вербальний та/або невербальний вплив 
одного чи декількох агресорів на одну жертву. Агресор (агресори) надсилають сотні чи навіть тисячі 
текстових повідомлень на стільниковий телефон жертви, залишивши її не тільки з великою кількістю 
загрозливих повідомлень, але також і з великим рахунком за телефон, тому що в Америці за надсилання 
повідомлення і за його отримання знімаються кошти [9: 156]. 

Видові поняття "харасмент" та "флемінг" концептуально схожі, оскільки належать до загального родового 
поняття "кібербуллінг", але істотно різняться за двома ознаками. По-перше, харасмент є більш тривалим у 
часі ніж флемінг. По-друге, харасмент є односторонньою дією, спрямованою на одну жертву. Перепалка, з 
іншого боку, характеризується обміном інвективними висловленнями між опонентами [9: 161].  

Харасмент можна проілюструвати наступним коротким прикладом: 
From:  
age: 67 view all msgs: received from | sent to 4/13/2010 10:06:05 AM Subject: ugly b*tch Message: get a life 

you ugly old bag. we're tired of you voicing your thoughts. Every time I get on mate.com I have to see your ugly 
face. No man is going to pick u up [12]. 

Харасмент є також поведінковою ознакою інтернет-хуліганів, відомих як гріфери (від англ. grief). 
Гріфери навмисно шкодять іншим гравцям у онлайн іграх, оскільки не зацікавлені у перемозі в 
конкретній грі, а в руйнуванні гри іншим гравцям [9]. Але гріфінг, зазвичай, ніколи не проявляється у 
вербальній площині. 

Кіберсталкінг (Cyberstalking). Загалом кіберсталкінг визначається як використання електронних 
повідомлень з метою переслідування певної особи шляхом їх багаторазового повторювання [9: 174]. За 
даними Юридичного словника Блека [11] "переслідування (сталкінг)" тлумачиться як: "(1) процес або 
окремий випадок скритого переслідування іншої особи (2) агресивні, часто, анонімні дії переслідування, 
з метою дратування, домагання певної особи або вчинення подальших злочинів, зокрема насильства або 
побоїв" [11: 1440]. Незважаючи на загальну схожість із домаганням, кіберсталкінг містить значно більше 
погроз, ніж звичайний харасмент. Прикладом кіберсталкінга може слугувати переслідування активістом 
сучасного фронту звільнення тварин Джанет Лоуренс науковців та технічного персоналу у вигляді листів 
з погрозами. Деякі з жертв зазнали нападу з боку інших активістів зі здійсненням актів вандалізму в їхніх 
автомобілях та будинках. В результаті дій активістів було поранено і, навіть, вбито декілька осіб, саме 
тому жертви відчували жах, отримуючи листи від Лоуренс. Усі літери були написані червоною пастою і 
містили наступне: 

You are a sick, evil, perverted deviant. You are now a legitimate and priority ALF target. The animal rights 
militia exists just for filthy, animal-abusing scum like you. You have been warned … Your life will be made a 
living hell until you stop abusing animals for profit, you evil, perverted scum [13]. 

Наклеп (Denigration). Наклеп є наданням відомостей, що є принизливими і не відповідають 
дійсності, про інших осіб. Інформація може бути розміщена на веб-сторінці або може бути 
розповсюджена за допомогою електронної пошти та миттєвих повідомлень. До складу цієї категорії 
кібербуллінгу входить розміщення або відправка фотографії, обробленої таким чином, що вона 
демонструє жертву в образливому вигляді.  

Ще однією формою наклепу є онлайн "slam books", які створюються, щоб пожартувати над 
студентами. Учні створюють веб-сайт, де перераховані імена однокласників, і учні пишуть агресивні та 
бридкі коментарі про інших учнів-жертв. Подібно до цього є негативні списки, які розміщені в Інтернеті. 
Наприклад, одна людина створила онлайн список студенток, яких вона визначила як "повії" школи [9]. 
Проілюструємо наклеп конкретними прикладами: 

Online slam book 
What do you think of "me-imeggzz"?You gotta lose weight…[14]. 
У міжнародній соціальній мережі MySpace на профілі хлопця, ображеного на свою дівчину, було 

розміщено її фото поганої якості та підпис у статусі: FUCK U BITCH I HATE U I HOPE U BURN N HELL 
BITCH!  [15]. 
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Персонація (Impersonation). Персонація є ситуацією, коли кривдник видає себе за жертву та, 
використовуючи пароль жертви, надсилає негативну, образливу чи недостовірну інформацію від імені 
жертви.  

Крім того, кривдник може вкрасти пароль жертви для того, щоб бути в змозі змінити особистий 
профіль жертви, щоб додати недоречну або образливу інформацію. Іноді агресори викрадають пароль з 
метою розсилання образливих імейлів від імені жертви. В крайніх випадках персонатор кібер-хуліган 
може розміщувати образливі зауваження чи коментарі від імені жертви з повідомленням імені, адреси і 
номеру телефону жертви для того, щоб члени групи могли відстежили жертву [9: 180]. Прикладом 
персонації може слугувати профіль створений у міжнародній соціальній мережі MySpace з фото дівчини 
під назвою "Hi Im a big fat ugly bitch", який  містить образливі коментарі. Інформація у профілі: 

About me: A big Bitch  
Who I'd like to meet: Someone who can teach me not to be a bitch.  
Status: Divorced 
Here for: Networking 
Hometown: Hell 
Orientation: Gay 
Body type: Some extra baggage 
Ethnicity: Asian 
Religion: Scientologist 
Zodiac Sign: Cancer 
Children: Expecting 
Occupation: Being a bitch [16].  
Публічне викриття та шахрайство (Outing and Trickery). Публічне викриття полягає в 

оприлюдненні особистої інформації. Цей вид кібербуллінгу досить часто реалізується у формі отримання 
від жертви імейлів або миттєвих повідомлень, що містять приватну, конфіденціальну інформацію з 
подальшим оприлюдненням цього змісту. Як правило, особисту інформацію отримують шляхом 
шахрайства через встановлення довірливих стосунків з жертвою [9]. 

Прикладом даного виду кібербуллінга є конкретна ситуація, коли агресор Кеті надіслала 
повідомлення жертві на ім’я Джесс з великою кількістю запитань, прикидаючись її подругою. Джессіка 
відповіла на її імейл і поділилася дуже особистою інформацією. А Кеті переслала це повідомлення 
багатьом іншим людям з власним коментарем "Jessica is a loser" [17]. 

Виключення / остракізм (Exclusion/Ostracism). За даними соціальної психології члени суспільства 
мають загальну потребу до прийняття соціумом. Більша частина нашої соціальної поведінки спрямована 
на отримання визнання збоку суспільства та уникнення виключення, або вилучення з нього, яке може 
визначатися як "соціальна смерть". Відповідно ізоляція в межах онлайн соціуму, або кібер-остракізм, 
може мати серйозний емоційний вплив [18: 751]. 

Онлайн виключення може виникнути в будь-якому захищеному паролями середовищі або шляхом 
виключення жертви із списків друзів. Також остракізм може мати форму затримки відповіді в чаті або, 
навіть, її відсутність. За словами Білла Белсі неоперативна відповідь в онлайн-світі сприймається як 
"реальна соціальна безтактність" [7]. Загалом кібер-остракізм реалізується у невербальній площині у 
вигляді мовчазного бойкотування. Найяскравішим проявом остракізму у мережі є відмова від 
спілкування та блокування доступу до свого профілю. 

Хеппі слеппінг (радісне побиття, Happy Slapping ). Хеппі слеппінг, зазвичай, визначається як напад 
на людину з метою фіксації її реакції на відео. 

Відео, що знімається під час інциденту, потім завантажується в Інтернет задля оприлюднення [9]. 
Хеппі слеппінг переважно функціонує як початковий етап у загальному процесі кібербуллінгу з 
подальшим використанням технік харасменту, наклепу, персонації, публічного викриття, виключення 
або кіберсталкінгу. 

Так, в одному з випадків хеппі слеппінгу 11-річного хлопчика безжально побили у коридорах його 
школи, а свідки цього зафіксували інцидент на свої мобільні телефони. Фотографії та відео було 
розіслано електронною поштою друзям агресора та очевидцям і розміщено на веб-сайті YouTube з 
подальшими коментарями:  

LANYsmacker 3 months ago  
Oi na, this is funny. Must try myself. :D 
Xashe 6 months ago  
ruthless as 
crombadabombom 8 months ago  
eat shit you hopeless wannabe nigger 
Tarsh97 1 year ago  
whttr wnr slap the teachr :P 
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tanah05 2 years ago  
shot quys this is so funny , hhe 
CrazyOnLose 3 years ago  
haha this is all to funny! shot sioelu & tyler [19]. 
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, кібербулінг можна визначити як 

особливий вид конфронтативного дискурсу у Інтернет-просторі, спрямованого на переслідування одного 
з членів колективу збоку інших членів колективу або його частини. Подальші дослідження можуть бути 
спрямовані на аналіз кібербуллінгу як фрагменту інвективної комунікації, зорієнтованої на регуляцію 
відношень між суб’єктами дискурсу шляхом агресивних вербальних та невербальних дій з метою 
пониження соціального статусу.  
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Дайнека Н. М. Кибербуллинг: онтологические признаки и типология. 

Статья посвящена изучению функциональных характеристик кибербуллинга как фрагмента 
инвективной коммуникации и его типологизации. Согласно результатам исследования, кибербуллинг 

определен как особый вид конфронтативного дискурса, который направлен на преследование одного из 
членов коллектива со стороны других его членов в интернет-пространстве.  Среди типов кибербуллинга 

выделены такие: перепалка (флеминг), харасмент, клевета, персонация, публичное разоблачение и 
мошенничество, исключение, киберсталкинг (киберпреследование) и хэппи слеппинг. 

Dayneka N. Cyberbullying: Ontological Characteristics and Typology. 
The paper is aimed at study of the functional characteristics of cyberbullying as a fragment of invective 

communication and its typology. According to the results of the research, cyberbullying is defined as a special 
kind of confrontative discourse aimed at persecution of one member of the collective by other members within 
the cyberspace. Among the types of cyberbullying there were distinguished: flaming, harassment, denigration, 

impersonation, outing and trickery, exclusion/ostracism, cyberstalking  and happy slapping. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ВІДТВОРЕННЯ ОБРАЗНО-СТИЛІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ АВТОРА В ПЕРЕКЛАДІ 

У статті окреслюється низка проблем художнього перекладу. Подано короткий нарис історії 
стилістики. Наведено положення теорії стилю в перекладі М. Снел-Горнбі, зокрема, про стиль, що може 

вимірюватися частотністю стильових рис. Визначено образно-стилістичну систему як сукупність 
мовних властивостей, притаманних письменнику, підбір та сполучення мовних одиниць та створення 
специфічних художніх образів. Охарактеризовано завдання теорії перекладу в стилістичному розрізі. 

Переклад художніх текстів, поза сумнівом, є найскладнішим видом перекладу. Він має особливо 
складний та творчий характер. Завдання перекладача – зберегти нерозривну єдність форми і змісту 
художнього тексту. Це включає в себе відтворення ідеї автора і, що не менш важливо, відображення 
способу художнього втілення цієї ідеї, а саме образності оригіналу. Ось чому для перекладача однаково 
важливі і семантика, і стилістика твору. Як вважає В. Коптілов, передати образно-ідейну суть 
першотвору і водночас зберегти його семантико-стилістичну структуру – це основні засади, які 
забезпечують достовірність перекладу. Художня цілісність твору вимагає, щоб усі важливі компоненти 
оригіналу були відтворені в перекладі із збереженням їхніх взаємозв’язків [1: 5]. 

Практика ставить високу планку відтворення образно-стилістичної системи автора в перекладі. 
Досвід перекладознавства в галузі художнього перекладу добре поєднується з напрацюваннями 
стилістики, як мовознавчої, так і літературознавчої. Упродовж тривалого періоду часу уми 
перекладознавців зайняті проблемою перекладності, визначенням "ідеального" перекладу – 
еквівалентного, адекватного, достовірного, а також визначенням критеріїв його оцінки. Тим часом 
питання відтворення образно-стилістичної системи автора потребує узагальнення настанов щодо 
виконання художнього перекладу та їхнє оновлення з врахуванням останніх досягнень 
перекладознавства та суміжних наук. Тож ми ставимо за мету встановити точки зіткнення стилістики та 
перекладознавства та охарактеризувати завдання теорії перекладу в стилістичному розрізі. 

Стилістика вивчає функціонально-стильові засоби мови та їхнє застосування з погляду норм, їхніх 
варіантів і відхилень у синхронії та в діахронії. Основний предмет вивчення – стиль, зокрема, 
індивідуальний, функціональний стиль мовлення та ін. 

На думку К. Вейлз, стилістика на початку ХХ ст. виокремилася з риторики, яка вивчала мистецтво 
красномовства ще з часів античної Греції. Двотомне дослідження Ш. Баллі "Французька стилістика" 1909 р. 
стало першою ластівкою нової науки. Завдяки таким роботам Л. Шпітцера як "Словесне мистецтво і наука 
про мову" 1928 р. і "Лінгвістика та літературна історія" 1948 р. в усій Європі з’явився інтерес до стилістики. 
У 1960-і рр. це зацікавлення дійшло до Великобританії та США [2: 372]. Вважається, що стилістика близька 
до літературної критики. Стилістика має на меті не просто описати формальні риси текстів, а намагається 
показати їхню функціональну значимість для інтерпретації тексту. 

Із плином часу стилістика оновлює власні завдання та термінологію, беручи до уваги основні 
напрямки досліджень сучасного мовознавства. У 1960-і рр. найбільший вплив мала генеративна 
граматика, у 1970-1980-і рр. поширилися дискурс-аналіз і прагматика, у 1990-2000-і рр. – критичний 
дискурс-аналіз і когнітивна лінгвістика. Звичайно, значний вплив на стилістику має теорія літератури, 
наприклад, у 1970-і рр. мало місце зміщення фокусу досліджень з тексту на читача, його сприйняття і 
розуміння тексту [2: 373]. 

Сучасне перекладознавство характеризується великим різноманіттям теоретичних концепцій і 
напрямів досліджень. У той же час деякі теоретики намагаються знайти шляхи до створення 
узагальнюючої єдиної концепції, яка б охопила всю перекладацьку проблематику. Серед таких спроб 
особливо цікава книга М. Снел-Горнбі "Перекладацькі дослідження. Інтегрований підхід", опублікована 
в 1988 р. Один із розділів книги присвячений проблемам теорії художнього перекладу. М. Снел-Горнбі 
вважає, що в цій галузі простежуються три нові тенденції. По-перше, основна орієнтація переноситься з 
оригіналу на текст перекладу. По-друге, оцінювальний підхід замінюється на дескриптивний. По-третє, 
від тексту як одиниці мови теорія йде до функцій перекладу як частини широкого соціокультурного 
фону, частини культури мови, що приймає переклад [3: 23]. 

Значна увага приділяється проблемі стилю художнього тексту. М. Снел-Горнбі стверджує, що 
справжню теорію стилю в перекладі ще не створено і розмови про стиль зазвичай обмежуються 
стилістичними прийомами. Випрацювання такої теорії має базуватися на низці положень сучасної 
лінгвістики, які висуваються, зокрема, в роботах М. А. К. Гелідея. Серед положень, які виокремлює 
М. Снел-Горнбі, є такі: 

 теорія стилю має передбачати багаторівневий підхід до художнього тексту; 
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 такій багаторівневості відповідає і множинність текстових функцій; 
 стиль може вимірюватися частотністю стильових рис; 
 провідним поняттям у теорії стилю є "форграундинг" – художньо-мотивоване відхилення 

від норм мови, якісне або кількісне; 
 стилістичний аналіз починається з синтаксису, потім на рівні семантики і лексики 

вивчаються семантичні властивості слів, словотвір і стилістичні прийоми. 
Стилістичний аналіз відображає і відмінності типів текстів: від конвенціональності і "прозорості" 

науково-технічних та стандартно-інформаційних текстів до "непрозорості" індивідуально-
авторських [3: 28]. 

Стиль автора визначається як набір або сукупність мовних характеристик, притаманних певному 
письменнику. Це спосіб, у який автор послуговується мовою, що включає в себе підбір мовних одиниць, їх 
сполучення та використання за певним зразком, а також можливі відхилення від літературної норми [2: 371]. 

Художній образ визначає специфіку мистецтва у порівнянні з іншими видами творчості. Саме тому 
розвиток художнього образу – надзвичайно важливе питання в літературному процесі. Для перекладу як 
способу розвитку оригінальної літератури трансформація художнього образу – важливе явище. Аналізуючи 
художній переклад за критерієм такої трансформації, можна йти від одиничного образу до цілісного образу 
твору. А. Акопова підкреслює, що художній образ постає в перекладі в схрещенні двох оригінальних 
світоглядів. Відбувається зсув, зміщення початкового образу першотвору. Якщо такий зсув значний, то це 
може призвести до викривлення образу або до його зникнення. Це стосується як одиничного образу, так і 
цілісного образу твору. Такий зсув пов’язаний з відмінностями в мовах, стилях, літературних традиціях, 
талантах. Значну роль відіграють психологічні властивості перекладача, що обумовлюють специфічне 
сприйняття образу, його художню інтерпретацію [4: 62]. Зіставне вивчення образу та образних систем 
перекладу та першотвору в їхньому співвіднесенні з лінгво-літературними традиціями складає одну з 
найважливіших проблем сучасного перекладознавства [5: 5]. 

Тоді, образно-стилістична система – сукупність мовних властивостей, притаманних письменнику, 
підбір та сполучення мовних одиниць та створення специфічних художніх образів. 

Едвін Гентцлер пише про підхід, за якого пропонується зіставляти текст оригіналу з його перекладом, 
читача оригіналу – з читачем перекладу, стилістичні норми однієї літературної системи – з 
стилістичними нормами іншої (А. Лефевер, С. Баснет). При вивченні перекладеного тексту у його зв’язку 
з двома літературними традиціями, помітними стають зміщення у використанні стилістичних засобів, що 
дозволяє нам виявити, до яких трансформацій та стилістичних змін вдався перекладач. Дослідження 
конкретних випадків перекладу дозволяє нам стверджувати, що такі стилістичні засоби як іронія, 
багатозначність і гумор тісно пов’язані з стилістичними нормами певної мови. Також слід враховувати 
екстралінгвістичні фактори, зокрема, орієнтування на читача при перекладі [6: 169]. 

Отже, перекладати слід у єдності змісту й форми. Не можна вважати професійно виконаним переклад, 
що механічно копіює формальні риси першотвору без збереження його змісту, або ж текст-переказ 
оригіналу, що втратив художню своєрідність. Зрозуміло, що "абсолютного" перекладу бути не може, адже 
завжди є відмінності між мовами, досвідом літератур та ін., проте можна мінімізувати втрати при 
перекладі. Адже ще М. Рильський стверджував, що "різні мови – різне вираження думок, але мислення 
єдине, закони мислення однакові. Це ще раз стверджує перекладність з мови на мову" [1: 36]. 

Переклад має справу з системою мовних засобів, особливим чином відібраних та організованих в 
оригіналі. І ці мовні засоби першотвору потребують відбору та організації засобів тієї мови, якою 
здійснюється переклад. 

Практичне завдання перекладу – пошуки способів відтворення оригіналу серед сукупності засобів 
іншої мови. Визначення предмета стилістики має пряме відношення і до питань перекладу, а основне 
завдання теорії перекладу яскравіше вимальовується в стилістичному розрізі. Та найбільше стилістичний 
ухил теорії перекладу простежується, коли вона займається питанням відтворення індивідуального 
художнього стилю письменника, адже стиль письменника також є системою відбору та організації 
мовних засобів, що втілює певний ідейно-художній задум, і органічно пов’язана зі змістом твору та 
відзначається складністю власної будови. 

З точки зору не лише теорії, а й практики перекладу надзвичайно важливим є правильне розуміння явищ 
стилю в їхній відмінності від явищ мови. На думку А. Федорова, справа в тому, що змішування явищ мови та 
явищ стилю (як явищ мовлення) неминуче призводить на практиці до формального тлумачення та 
відтворення мовних особливостей як таких поза зв’язком з їхньою смисловою та стилістичною функцією, 
тобто до наївного буквалізму. Таким чином, нагальним завданням теорії перекладу є розмежування форми 
мовного явища, з одного боку, і його смислової та стилістичної функції, з іншого. Перша може бути настільки 
специфічною для певної мови, що її відтворення виявиться взагалі неможливим у перекладі (наприклад, 
артикль як окрема частина мови у романських і германських мовах), але важлива не власне вона, а певна 
функція, носієм якої вона є. У такому разі, остання може стати головним у перекладі та відтворюватися за 
допомогою формально відмінних засобів іншої мови [7: 21]. 
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Художній текст вирізняється з-поміж інших видів тексту тим, що в ньому найактивніше 
використовуються тропи та стилістичні фігури. Існує велика кількість засобів оформлення художньої 
інформації в тексті. Спробуємо виділити ті з них, що мають найбільшу частотність вживання, взявши, в 
першу чергу, за матеріал творчий доробок класика англійської літератури Ч. Дікенза: 

 епітети відтворюються з урахуванням їхніх структурних і семантичних особливостей, а 
також їхнього індивідуалізованого характеру; 

 порівняння відтворюються з урахуванням їхніх структурних особливостей, стилістичного 
забарвлення використаної лексики; 

 метафори відтворюються з урахуванням структурних і семантичних характеристик; 
 авторські неологізми відтворюються з використанням словотворчої моделі, подібної тій, 

яку використав автор першотвору, зі збереженням семантики компонентів слова і 
стилістичного забарвлення; 

 повторення (фонетичні, морфемні, лексичні, синтаксичні, лейтмотивні) відтворюються з 
урахуванням необхідності збереження кількості компонентів повторення та принципу 
повторення на певному мовному рівні; 

 гра слів, що ґрунтується на багатозначності слова, відтворюється дуже рідко, адже 
нечасто співпадає об’єм багатозначності та принцип гри. Зазвичай, її компенсують 
введенням обіграванням іншого слова в цьому ж контексті; 

 іронія відтворюється з урахуванням збереження принципу зіставлення незіставного; 
 промовисті імена та топоніми відтворюються з урахуванням семантики такого імені або 

топоніма та типової моделі слово твору, нехарактерної для мови перекладу; 
 синтаксична специфіка тексту, наприклад, чергування довгих і коротких речень, 

переважання підрядного чи сурядного синтаксичного типу зв’язку в реченнях, 
відтворюється з використанням відповідних конструкцій у мові перекладу; 

 діалектизми відтворюються, зазвичай, шляхом компенсування простонародною лексикою 
із обов’язковим збереженням стилістичного забарвлення. 

Узагальнюючи, можна стверджувати, що відтворення стилістичних одиниць у перекладі має 
відповідати вимогам смислової відповідності, тобто повне відображення змісту оригіналу та стилістична 
точність, а також вимогам лексичної та стилістичної відповідності, що передбачає єдність стилю 
перекладеного тексту та тексту оригіналу. 

Підкреслимо на останок відому істину: процес перекладу – це не процес копіювання, це народження 
нового твору. Тож в жодному разі не можна нехтувати художньою цінністю перекладу, висуваючи на 
перший план його відповідність першотвору. 

Ми зробили спробу визначити точки зіткнення перекладознавства та стилістики, сучасний стан їхньої 
взаємодії, охарактеризували проблему відтворення образно-стилістичної системи автора в перекладі. 
Майбутні розвідки, присвячені цій тематиці, мають розкрити проблеми відтворення в перекладі образно-
стилістичної системи конкретних авторів. 
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Дейнеко И. А. К проблеме отображения образно-стилистической системы автора в переводе 

В статье очерчен ряд проблем художественного перевода. Подан краткий набросок истории 
стилистики. Приведены положения теории стиля в переводе М. Снелл-Хорнби, в частности, о стиле, 

измеряемом частотностью стилевых черт. Определена образно-стилистическая система как 
совокупность языковых свойств, характерных для писателя, отбор и совмещение языковых единиц и 

создание специфических художественных образов. Охарактеризованы задания теории перевода в 
стилистическом разрезе. 

Deineko I. A. On the Issue of Reflection of Author’s Imagery-and-Style System in Translation 

The article describes a number of literary artistic translation issues. An outline of stylistics history is presented. 
Theoretical propositions of M. Snell-Horny are mentioned, in particular those of style being measured by 

stylistic features frequency of occurrence, as well as multilevel text analysis and multiplicity of text functions. 
The artistic image shift theory is considered. The author’s Imagery-and-style system is defined as the scope of 
writer’s characteristic linguistic features, selection and combination of language units and creation of specific 

artistic images. Tasks of translation theory are represented in connection with the stylistic approach. 
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ПОЕТИКА НЕОНАТУРАЛІСТСЬКОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ТА ПОЛЬСЬКОЇ ДРАМИ  
20-Х РР. XX СТОЛІТТЯ 

У статті досліджено поняття неонатуралізму як еволюційного продовження натуралізму, вивчено 
його основні теоретичні засади. На прикладі українських соціально-побутових драм початку ХХ 

століття (С. Черкасенко ''Земля'', Є. Карпенко ''В долині сліз'' та Г. Ващенка ''Сліпий'') робиться спроба 
довести наявність неонатуралізму як стильового офарблення на ряду із екзистенційно-трагедійним 

конфліктом, жанровими модифікаціями, одивненням тогочасних філософських ідей. 

Наголошуючи на активному інтересі до народної драми у драматургії 20-30-х років ХХ століття, до її 
витоків і характеру виконання, Бертольд Брехт у своїй статті ''Зауваження про народну п'єсу'' виявляє 
тенденції двох стилів високого (артистичного) та натуралістичного (природного), що засвідчує синтез 
''романтично-класицистичного та натуралістичного напрямів'' у модерних драмах ХХ століття [1: 166]. 
Б. Брехт зазначає, що поєднання літературних стилів виникло внаслідок негативного трактування і 
сприймання читачами або глядачами народної драми із її непристойним, згрубілим зображенням 
дійсності. На його думку, задля уникнення суто реалістичного (натуралістичного зображення) з його 
викривальним характером необхідним є введення поетичних елементів, що виводить народницьку 
(натуралістичну драму) на рівень самостійного та цілком літературно оформленого жанрового різновиду. 
Спостерігши таку тенденцію еволюції народної драми, німецький драматург вирішує ''… поставити 
перед народною п'єсою велику ціль, до якої її зобов'язує навіть сама її назва'', що він і робить у своєму 
драматичному доробку [1: 169]. Означена ним тенденція спостерігається вже у театрі 20-х років 
(зокрема, в українській та польській драмі), коли на фабулу побутово-родинної драми з натуралістичним 
офарбленням накладався філософсько-психологічний ''надтекст'', метафізичний сюжетний план, який 
вимагав певних форм узагальнення (метафоризації, символів, алегорій, гротеску, іронії та ін.). 

Подібне явище спостерігаємо і в українській драматургії початку ХХ століття, коли натуралістична 
драма соціально-побутового, народницького спрямування насичується ліро-епічним ''надтекстом'' і 
переростає у неонатуралістичну драму, мелодраму, трагікомедію, п'єсу абсурду. Отже, це доводить 
безперечний розвиток і реінтерепретацію сприйняття народної драми як в літературному, так і 
сценічному трактуванні, як це відзначив Б. Брехт у своїх наукових статтях. 

Драматургія початку ХХ століття характеризується процесом жанрової трансформації, під впливом 
модерністських та авангардистських напрямків (неонатуралізму, експресіонізму, неокласицизму). Явище 
неонатуралізму не виникло у мистецтві само по собі як реакція на суспільні події та культурний розвиток 
нової епохи ХХ століття. Сам термін ''неонатуралізм'' був введений С. Колтоновською на початку ХХ 
століття стосовно натуралізму ''другого покоління''. Цей напрямок вважається спадкоємцем натуралізму з 
істотними змінами його естетичних засад. Вітчизняні літературознавці, зокрема, М. Кебало, В. Миловідов, 
Н. Косило, М. Зимомря, О. Білецький, Б. Зінгерман вивчають питання особливостей натуралізму в 
літературі і доводять самостійність розвитку цього напряму і вивчають головні ознаки натуралізму у 
літературі, а явище неонатуралізму в українській та російській літературі аналізує українська дослідниця 
Т. Свербілова. Тривалий період часу, як зазначає український дослідник М. Кебало, низка науковців 
ототожнювали натуралізм із реалізмом, не сприймали його як окремий напрям, народжений із реалізму. 
Головну відмінність між реалізмом і натуралізмом дослідник спостерігає у способі аналізу дійсності: у 
реалістичних творах адекватний процес пізнання може відбуватися завдяки опосередкованому аналізу 
художника-дослідника, а у натуралістичному творі, головним чином, аналізується об’єктивність 
зображення просторової дійсності, такий процес стає можливим при відмові від синтетичного узагальнення 
з боку автора. Письменники використовують наукові методи зображення, перенесені на ґрунт художнього 
слова, та опис ''шматка життя'' таким, яким він є [2: 5].  

У свою чергу, російський дослідник В. Миловідов у своїй монографії ''Поетика натуралізму'' 
розглядає низку основних творчих принципів (канонів) натуралізму, заснованих на певному світогляді і 
спрямованих до осмислення художньої дійсності, що дає натуралізму право вважатися одним із 
літературних методів ''... у класичному натуралізмі є всі атрибути методу: дійсність (точніше ''шматок 
життя''), світоглядна платформа (позитивізм), специфічні принципи зображення (біологізація, увага до 
факту, фотографізм), подвійний детермінізм, дарвіністичні дослідження [3: 77]. М. Кебало виявив засади 
натуралістичної концепції людини кінця ХІХ століття, побудованої на засадах теорії Ч. Дарвіна та Г. 
Спенсера: ''... першим аргументом цієї концепції є думка, що всі об'єкти реальної дійсності, включаючи 
свідомість людини, є матеріальними. Другим – ідея, що всі вони перебувають у причинно-наслідкових 
стосунках. Третім – вважається погляд на принципи моральної поведінки, котрі вимірюються емпірично 
виявленими фактами та подіями навколишнього світу'' [4: 241]. 
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Розглянувши основні теоретичні засади прояву натуралізму, варто звернутися до особливостей 
неонатуралізму як течії, сформованої в українській літературі перших 20 років ХХ століття. 

Дослідниця Т. Свербілова зауважує, що на відміну від натуралізму неонатуралізм бере до уваги 
''психофізіологію окремої людини'', а не ''фізіологію суспільства''. Головним стабілізатором людського 
існування драматурги неонатуралізму вважають самоаналіз індивіда та його безпосереднє прагнення до 
гармонії у собі завдяки рефлексіям, що теж істотно різниться від пріоритету природних законів 
натуралістів. Відчутним стає також вплив робіт З. Фройда щодо психоаналізу, який поглибив значення 
понять ''середовище'' і ''спадковість'', висунувши на перше місце не генетичний зв'язок і біологічну 
реальність, а наслідки дитячих психологічних переживань та оточення дорослими. Неонатуралісти 
широко розглядають питання розпаду моралі через мотив ''проблеми статі'' та ''проблеми смерті''. 
Порнографічно-еротичний елемент виражається у драмах через вирішення конфлікту між 
''пансексуальністю чоловічої половини людства і підсвідомою еротичною цілеспрямованістю жіночої 
його половини'' [5: 165]. Мотив смерті проявляється у зображеннях насильницької смерті дітей, що 
увиразнює собою деградацію суспільства, оскільки табу на опис дітовбивства порушується, цей мотив 
наявний у творах Ф. Достоєвського, Л. Толстого, В. Винниченка та ін. Проте неонатуралізм виявляє 
принципово нову тенденцію для зображення мотивів статі та смерті. Вони зображуються не як хвороба, 
(що є характерним для натуралізму ХІХ століття), а як фанатична ідея (idee fixe). Герої, одержимі 
фанатичною ідеєю, намагаються протистояти природному (біологічному) розвитку подій, що часто 
призводить до трагічного фіналу. До таких ідей варто віднести ідею В. Винниченка ''чесності з собою'' 
(перевага творчого фанатизму над життям, нівеляція поняття опіки над дітьми, втілення 
неонатуралістичної ідеї генетичного вдосконалення людського роду, моральне виродження роду, 
протиставлення дарвіністичних етюдів з поглядами дарвінізму та вейсманізму в основі міфологічно-
архетипним уявленням), суть якої полягає у словах однієї із героїнь п'єси ''Самотні'', що нагадують явище 
одивнення ніцшеанських засад буття: ''Поставимо собі закон, та будемо за ним діяти'' [5: 192]. 
Неонатуралізм із його ідейними протиріччями призводить до жанрової модифікації або трансформації 
жанрів: поширюються п'єси абсурдистського напряму та мелодрами (як жанр масової літератури, який 
вдало втілює вище зазначені риси неонатуралізму), трагедії набувають трагікомедійних ознак. 

Аналізуючи драму С. Черкасенка ''Земля'', треба звернути увагу на простір, в якому діють персонажі: 
це не типова селянська дійсність, притаманна творам української літератури – дія відбувається у 
буржуазному містечку. Герої драми – шахтарі – вихідці з села, отже, хронотоп передає штучність 
відірваності селянина від землі, увиразнює зіпсутість моралі людини села в умовах відриву від землі, що 
увиразнює неонатуралістичну ідею спадкового виродження роду. Починаючи з першої дії у діалогах 
розкривається символічний зміст назви п’єси 'Земля'': герої не втратили орієнтири патріархальної 
культури (культ землі), мріють повернутися до землі і водночас є адептами нової системи цінностей. 
Невипадково драматична колізія п’єси пов’язана зі спробою ряду шахтарів-селян повернутися до 
колишнього життя, втекти від розпусного впливу міста. 

Юхим. І вчетверте піду!.. Що Юхим наважився зробити, те зробить! Не можу я тут… Хлібороб же я з 
діда-прадіда. Тягне мене… розуміти – тягне… [6: 6]. 

Польська дослідниця М. Ольшевська в своїй роботі ''Хлопська трагедія'' висловлює думку про те, що 
процес капіталізації руйнує моральну і релігійну основу сільського світобачення, тобто відбувається 
деградація суспільства, домінування в ньому хворобливих станів [7: 108]. Зречення своїх духовних 
принципів призводить до зречення землі, що є для селянина своєрідним посередником між ним і 
космічним, міфологічним ладом. Саме цей потяг до землі породжує потужну фатальну силу, що 
переходить у ''трагедію, катастрофізм, який набуває не тільки суспільного характеру, а й характеру 
екзистенційного, метафізичного. Поняття землі стає одержимою, фанатичною ідеєю, яка через свою 
несумісність із реальністю руйнує інші людські цінності. Джерелом трагізму, передусім, стає душа 
селянина із його шаленством, що нагадує прокляття античних персонажів'' [7: 112-113].  

Зав’язкою драми є несподіваний прихід селянина Сили до шахтарів на заробітки, який втручається у 
стосунки між Ольгою і Миколою. Під час знайомства з мешканцями села він захищає Ольгу від Миколи і 
тим самим попадає під вплив її пристрасті, який руйнує його душу. В цій еротичній залежності 
максимально реалізуються міжстатеві відносини, які були аспектом аналізу неонатуралістичних 
драматургів. В основі зовнішньої колізії п’єси ''Земля'' лежить мелодраматичний конфлікт, який набуває 
характеру любовного трикутника. Шахтар-селянин Микола у зав’язці драми розповідає про своє 
майбутнє весілля з Ольгою, яка, порушуючи всі канони патріархального суспільства, не дотримується 
вірності своєму нареченому і дає надію кожному парубку. Ольга маніпулює всіма, з ким вона 
спілкується, має величезний вплив на шахтарів, у чому увиразнюється її ідея фікс (максимально 
реалізувати свої підсвідомі нестримні еротичні бажання). У шинку відбувається перша сцена зустрічі 
Ольги і селянина Сили. Ольга одразу звертає увагу на нього, тим самим викликає ревнощі Миколи. 
Друга дія починається вдома в Ольги, до якої прийшов Сила, але його любощам з дівчиною заважають 
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думки про землю, про власну жінку, яку він залишив удома. Ольга освідчується Силі в коханні і 
виправдовує свою зраду перед Миколою: 

Ольга. (тихо сміючись) Стривай, стривай дурнику!.. Я – сама огонь, спалю!.. То чи не забагато ж уже 
було б того огню? Я тебе люблю, Сило. Як тільки побачила тебе, одразу серце тобі оддала. Ти не огонь, але 
ти дужий; ти плохий, але незайманий, як дитина… ні, краще – як тихая діброва: в тобі й одпочити можна, 
як у прохолоді, а захочеться огню, то запали тільки – й не спиниш. Ти – діброва, а я огонь… [6: 29]. 

Дівчина оповідає Силі легенду про царівну, яка закохалася у дуб, що утворює своєрідну аналогію до 
її кохання, але Сила перериває її казку роздумами про плуг, землю. 

Наступним етапом розвитку сюжету є сварка між Ольгою і Миколою, яка загострює стосунки героїв у 
''любовному трикутнику''. Ольга все сильніше причаровує до себе Силу. Тонкогласов, у свою чергу, 
переконує її у марності цього через поневолення душі героя фатальною силою землі: 

Тонкогол. Не роспалиш, Олю: одвологнув він дуже коло землі, й так, серце, прилип до неї, що чорта 
з два одірвеш. ...І на роботу не ходиш: до шахти, а в степу опинишся. Ні, брат, – це трагедія! З-під неї не 
вивернишся. Сьогодні не утічеш – утічеш завтра [6: 39-42]. 

В кінці другої дії зіткнення героїв набуває руйнівної сили через появу нового персонажа: жінки Сили 
Марії. С. Черкасенко не просто вводить її в контекст драми, вона ототожнюється з фатальним покликом 
землі. Невипадковим є й ім'я Марії, яке символізує біблійні образи матері, жінки, першоначала, 
істинного родинного шляху. Отже, можна наголосити на наявності неонатуралістичної опозиції: 
дарвіністичні (біологічні) потяги протиставляються архетипному, духовному началу. Протягом усієї 
третьої дії Сила вагається між тим, щоб залишитись у брудній шахті, але з Ольгою, яка демонічним 
коханням заволоділа його свідомістю, і тим, щоб повернутися до землі, виконувати свій святий 
обов'язок. У четвертій дії кульмінаційним моментом є остання спроба Ольги силою відірвати коханого 
від родини. Під час кульмінації, яка відбувається на пероні, перед від’їздом потяга, всі персонажі були 
свідками трагедійної випадковості, що ще більше драматизує дію і є своєрідним втіленням провідного 
мотиву смерті, загибелі героя, який не зумів подолать свою фанатичну ідею. Сила, вирішивши 
повернутися до села, випадковим поштовхом вбиває Ольгу, яка стоїть на перешкоді до нього. Вину за 
вбивство бере на себе один із уже пропащих селян-шахтарів, який остаточно деградував без землі і, 
подібно до чехівських персонажів, відчуває себе зайвим на землі від народження. 

Тонкогол. Не вернуть. Іди, Миколо!.. твоє – там (махає рукою), Силине – там (махає рукою у другий 
бік), а моє – тут... (схиляє голову). Лиши мертвим ховати своїх мерців [6: 78]. 

На думку дослідників, такий фінал п’єси С. Черкасенка відповідає природі мелодрами, на користь 
того свідчить безглузда смерть одного з героїв любовного трикутника [8: 74]. Розв’язка набуває 
трагікомедійного характеру через гротескно виголошені репліки про марність свого життя. Драматична 
дія у драмі С. Черкасенка ''... живиться не лише за рахунок зовнішнього конфлікту пристрастей, але й 
набуває екзистенційного характеру внаслідок усвідомлення фатальної залежності героїв від землі'' [8: 
73]. Ця фатальна залежність, втілена у конфлікті твору, разом із жанровими модифікаціями у бік масової 
літератури, як більшість елементів поетики, позначені, крім того неонатуралізмом.  

Подібні тенденції спостерігаємо і в ряді драм Є. Карпенка, зокрема в його драмі на чотири дії ''В 
долині сліз'' (1921 р.). Замість експозиції Є. Карпенко використовує епіграф, у якому подає узагальнення-
мотивацію деградації героїв драми: "Людьми родились люди ці, а за роки: зубата правда старого ладу і 
нужа життя - позаїдала їх в огризки од людей. Лиця їм бліді, майже без крові, худі'', що має характер 
легенди, притчевості, риси поетизації [9: 4]. На думку російського дослідника В. Ярхо, подібні звернення 
на початку трагедій є архетипними відголосками звертання до пралюдського персонажа трагедії (хору), 
що підкреслює її культову природу [10: 305]. 

Персонажі драми ''В долині сліз'' попарно протиставляються, утворюючі опозиції (Мама, Тато і Миро, 
Іра), (Миро, Іра і Мекит, Мума) та героя-медіума (Тось). В основі п'єси лежить трагедійній конфлікт 
непорозуміння батьків і дітей через своєрідне сприйняття системи цінностей кожного покоління. Миро і 
Іра одержимі ідеєю багатого життя, оскільки поверхова освіта надала їм відчуття власної вищості над 
іншими представниками їхнього соціального класу. "Правдивим" життям та "справжніми" людьми вони 
вважають багатіїв міста, чиновників. 

Миро. А що з усим, чому я вчився? Терпів, гнувся, з оцим ось на спині від усього? Заплющити очі і 
через голову? Чортові на роги?.. (Мовчить). Та й не від одного я чув ще й таке, що в хуторах з 
хуторянками добре тільки тим, що не нюхали і не бачили цього вищого життя, для якого ми з нею 
родились і повиростали тут. Чужі ми будемо з нею, хуторянкою. ... Тут я хочу до Бога за пазуху...[9: 33]. 

Протилежної точки зору дотримуються батьки, для яких життя біля землі є мікровсесвітом, вони 
мріють про хутір, що доводить патріархальність їх мислення. У драмі яскраво представлений конфлікт 
природного (біологічного) закону життя у широкому сенсі та фанатичної ідеї людської свідомості, те, що 
В. Винниченко називав ''чесністю з собою''. 

Тато. …Там і небо не таке далеке, як тут. І пташок у ньому повно. … Співаєш ти з ними. Багато 
повітря. А кругом усе степ, отак, хвилями, морем, без краю. Кращі люди і ближчі до Бога там… [9: 35]. 
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Варто зазначити про наявність й інших неонатуралістичних елементів у поетиці драми, виражених 
саме у меркантильних потребах Мира та Іри, в їхньому нехтуванні власним зубожілим існуванням та 
братом-ідіотом Тосем, який виражає собою успадковані вади родини, є своєрідним клеймом на її честі. Їх 
судження є представленням у творі ідей Ніцше про сильні покоління: ''Ет, ідіот у вас… Не зношу я 
потвор, та ще в образі людини…'' [9: 13]. Особливо насиченими фізіологічно-натуралістичними ознаками 
є монологи Муми, яка розповідає родині про своє втрачене життя і виправдовує своє "гандлювання 
своїми ''добрами'' [9: 10]. Ще у І дії Мума намагається скорити Іру до рішення стати коханкою багатія 
Ребо, що викликає не тільки протиріччя поколінь, а й породжує ще один трагічний конфлікт двох 
протилежних морально-етичних начал: Миро і Іра прагнуть повноцінно реалізувати своє розумові 
здібності у відповідній верстві суспільства ціною нехтування справжніми почуттями, а Тато і Мама 
намагаються схилити дітей до рішення зберегти честь родини, незважаючи на втрату тілесної та 
розумової сили, що є стереотипом міщанської драми. 

У поетиці драми ''В долині сліз'' лейтмотивом стає постійне звернення до Бога як фатуму, який тяжіє 
над персонажами драми. 

Миро. По що ви Йому так молились? Вчили нас рано і вечір просити Його, вірити в Нього, в Його 
щедроти, дожидати од Нього милостей?.. Де ж вони? Де Він? [9: 39]. 

Проекцією майбутнього стану та способу життя Миро можна вважати Мекита, старого жадібного 
арендатора помешкань. Своє життя він відміряє грішми та миттєвою наживою.  

Мекит. ... Рахувати гроші – то ж є так солодко... Як пустиш їх із скрині срібним струмочком... 
Всеньку ніч інший раз послухаєш [9: 40]. 

Його монологи також насичені неонатуралістичними елементами, показовим є образ собаки, яка 
мусить "опороситися" і, заради швидшого продажу цуценят Мекит насильно, через біль розпочинає 
процес пологів. 

Прагнення Мира та Іри багатшого життя приводить їх до думки позбавитись хворого брата Тося, щоб 
отримати десять тисяч, які залишила йому тітка у спадок на розвиток його музикального таланту. На 
вбивство Тося вони намовляють Тата, сугеруючи йому думку про зайвість Тося у світі та непотрібність 
його обдарування. Усвідомлення цієї думки є центром композиції дії, оскільки мотив ''чесності з собою'' 
(власних правил) протиставляється закону природи (право кожного на життя). Тось є своєрідним 
медіумом між світом реальним та сферою підсвідомості; своєю грою на сопілці він заворожує, 
пробуджує у слухачів всі забуті почуття, думки, він несвідомо вловлює відповідні настрої безвихіддя, 
розпуки, що панують поміж людей. Цей герой являє собою своєрідне художнє узагальнення добра, 
любові, таланту, терпимості, милосердя, яке мають обрати й інші герої драми. 

Тато. ... Підносить сопілку до рота. Забігав по ній пальцями, і в нього вже те, що й у палаці – болюче, 
скорбне щось. Зупинялись прохожі, слухали. Не хотів додому йти. Плакав, мучився, страждав... Рвався, 
щоб слухати, жити... А ви кажете зайвий на світі... [9: 14]. 

У кінці ІІІ дії Тато погоджується скинути Тося з моста заради старших дітей, ця подія 
супроводжується істеричною, невдалою грою Іри на гітарі, що контрастує із меланхолійною грою Тося і 
виразно підкреслює настроєвий компонент драми. Замість Тося у воду падає Тато і застуджується. 

За принципом класичної античної трагедії у драмі ''В долині сліз'' Тато не може знести ''порушення 
божественних законів'', традицій [10: 321], тому він приймає тягар провини на себе і намагається 
втопитися замість сина Тося, але на відміну від канону давньогрецької трагедії його смерть не пафосна і 
не викликає співчуття, а сприймається як неонатуралістичний компонент п'єси: смерть супроводжується 
гарячкою, мареннями, після яких Тато вмирає в своєму ліжку серед родини. Він просить близьких не 
забувати про Бога: ''… Молітеся Йому святому… Бо – погасить і сонце, не дасть притулку в себе, 
поодкручує язики…'' [9: 56]. Мовлення батька супроводжується скорбною грою на сопілці, яка 
поступово вщухає разом із життям батька. Музичний супровід становить символічно-екзистенційний 
фон драми, оскільки навіює роздуми про призначення індивіда, про конфлікт між добром і злом, 
саможертовність. 

Після нехтуванням родиною загальнолюдських моральних законів за принципом градації наростає 
психологічне та екзистенційне напруження – всіх членів переслідують невдачі як покара за їх вчинки, 
обставини змушують їх відчути себе зайвими у суспільстві: Мекит виганяє родину з помешкання, Іру та 
Миро звільняють зі служби, вмирає батько, Мума забирає Іру на ніч до Ребо. 

В кінці ІV дії з'являється образ смерті, який як покара три дні ходитиме у домі після кончини Тата, її 
прихід відчуває Мекит у своїх возіях: ''Смерть…Три дні кажуть, ходитиме вона в дворі в мене. А коли я 
на неї цілу пригорщу ладану викурю?'' [9: 57]. Це свідчить про те, що в основі дії лежить вираження 
(вербальне і позавербальне) екзистенційного стану героїв. 

Кульмінаційним є епізод повернення Іри з грішми від Ребо, її гідність розтоптана, всі її переконання 
перекреслені: ''… Тіло мені все болить… І тут, у душі… (Затуляє всею рукою очі). Глянути з сорому на 
тебе не можу…'' [9: 58]. У фіналі Миро, відрахувавши гроші на батьків похорон, погоджується з матір'ю 
їхати до села, не переймаючись, що зрікається своєї ''правди'', за яку було заплачено життям та щастям 
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близьких. Розпач Іри та рахування прибутків Миром супроводжуються грою Тося на сопілці в такт 
розмові, що є своєрідним символом втраченої ідеї об'єднання родини, бо кожен із них скалічений по-
своєму: Іра втратила честь, Миро – совість, а Тось – свідомість.  

Поряд із насиченням конфліктів драми ''В долині сліз'' екзистенційно-трагедійним змістом у поетиці 
присутнє яскраве неонатуралістичне офарблення, а також в основі драми наявні художні узагальнення 
(ідеї-образи). 

Трагедизація сюжету з елементами неонатуралізму в поетиці та психологізацією дії спостерігається в 
драмі Г. Ващенка ''Сліпий'' (1910). У передмові до драми Г. Ващенко робить невеликий екскурс в історію 
розвитку і становлення драми, зокрема трагедії. Драматург аргументує доречність ознак епічної форми 
для написання драми наявністю у класичній драмі штучності, ненатуральності почуттів, думок героїв та 
етичного сприйняття вирішення конфлікту. Саме тому автор прийшов до висновків поєднати і відновити 
забуті драматургами лірико-епічні первні у творі, які дають змогу вповні відтворити зображувану 
дійсність та зосередити увагу на розгортання метафізичного плану драматичних творів, що доводить 
звернення Г. Ващенка до традиції аристотелівської трагедії, де драматичний рід сприймався як синтез 
лірики і епіки. У своїй передмові до драми Г. Ващенко наводить основні ідеї, які були покладені в основу 
твору: ''Чоловік включений в ряд явищ, сполучених між собою причинним зв'язком, і через це підлеглий 
закону необхідності. Він – одно із кілець в ланцюзі причиновості і вертиться в життєвому круговороті, а 
проте у нього є свідомість своєї волі, запевненість в тім, що він може і повинен бути творцем свого 
життя. Ця суперечка у природі чоловіка і творить вічну трагедію його'' [11: 18]. Автор вважає, що саме в 
житті калік, алкоголіків таке протистояння між іронією долі та почуттям власної гідності простежується 
найбільш гостро. Г. Ващенко, залучаючи до своїх питань теоретичні засади психоаналізу, вивчає 
психологію ізгоя, почуття комплексу меншовартості і тут же дає психологічно обґрунтований вихід з 
трагічних обставин життя для ''пасинків природи'': увага хворих людей повинна виходити за межі їхнього 
егоцентризму і зосереджуватись на навколишньому світі, трактуючи при цьому себе як невід'ємну його 
частину. Попри це зауваження фінал драми є виключно трагічним для головного героя, який не зміг 
сприйняти не тільки себе, а й оточуючу його дійсність. 

На початку прологу в експозиції представлена мотивація виникнення і розвитку хвороби головного 
героя Івася. Простежуються неонатуралістичні принципи деградації моральних засад у вихованні 
(пріоритетним є заробіток) та ''середовища'' (дитячі спогади, оточення дорослих та їх психологічна 
характеристика емоційних станів героїв, демонструється відчуження членів родини один від одного, 
агресивних емоцій, тваринної злобливості): 

''Щось ніби прорвалось в душі Харитини; стало не під силу нести вагу гіркого, нудного життя. 
І побила б мене лиха година, ще й нещаслива, – з відчаєм каже вона. – Коли вже скінчиться ця 

проклята робота, що за нею й світа Божого не видно!.. Кипиш, мов у котлі... Дитини своєї не можна 
пожаліти. І йому теж захотілось якнайдужче образити жінку'' [11: 5]. 

Розгортання дії відбувається за принципом градації, що виявляється у нових протистояннях Івана 
долі, яка позбавляє його всіх можливостей повноцінного життя: неможливість взяти шлюб з Оксаною, 
рішення батька відправити його до старців на жебракування. Ці обставини поступово призводять до 
зародження у свідомості Івана фанатичної віри (ідеї) на неодмінне одуження і прозріння. 

Онтологію будови всесвіту та перебування у ньому людей-калік висловлює Харитина, проголошуючи 
першість природного стану речей. Вона навіть вбачає перевагу у стані свого сина над станом фізично 
здорової людини: 

– Скорись, сину, не вбивайся. Може це ще й краще. Людина не знає… Все від Бога. Будеш між 
людьми ходить. Світ тобі поширшає. То нема нічого гіршого для чоловіка, як він один. Оце й в хазяйстві 
– так закрутишся, що вже забудеш і про Бога, і про людей… [11: 38]. 

Значну роль відіграють описи, роздуми і аналіз розвитку подій, які здійснюються епічним наратором і 
подаються у розлогих ремарках. Зображення автором картини походу Івана та Харитини на прощу, 
нездійснення їхніх бажань контрастують із розповідями перехожих про дива зцілення калік, що утворює 
картину натуралістичної дійсності, яка ще більше увиразнюється у IV дії. Формується враження у читача 
про детермінізм стану Івана, виходячи з процесу його переходу до прошарку жебраків. З іншого боку, 
трагічну семантику неможливості подолати індивідуумом фатальну вищу силу (Бога) несе в собі епізод 
молитви Івана у церкві і жорстоке усвідомлення своєї сліпоти як покари за ставлення батьків. 

У висловлюваннях героїв розпізнаються свідомі алюзії на ідеї Ф. Ніцше, вкладені в діалог двох 
паничів, на думку яких каліки, дегенерати – нелюди, що не мають права на життя, адже через них будуть 
вироджуватися наступні покоління. Суспільство мусить спрямовувати всі сили на збереження і 
виховання здорової та сильної надлюдини. Все це створює ставлення огидливості до калік. Автор 
застосовує прийом одивнення цих ідей, тим самим спростовує міркування філософа щодо першості 
надлюдини, увиразнюючи трагізм одержимості ідеєю геноциду. 

Неонатуралітичні ознаки проявляються в агресії, ненависті до здорових людей, вираженні тваринної 
ненажерливості, неприкритому еротичному потязі калік-ізгоїв, до яких потрапляє Іван, особливо увага 
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загострюється на характеристиці горбаня Микити: ''Ріжні почуття відбиваються на його видові: 
презирство до людей і свідомість свого безсилля, ненависть і острах з’єднались укупі і взагалі утворили 
гармонію ненажерної і безсилої злоби'' [11: 50]. 

Від перебування зі старцями Іван ще гостріше почав відділяти себе від них, вбачав у собі справжню 
особистість, а не потвору: 

– Це не повинно буть. Я чоловік – і мене викинуто кудись геть від людей, як щось непотрібне… Хто 
має право?.. Я не хочу цього, не хочу… [11: 56]. 

Але, з іншого боку, наратор подає у ремарці портрет зовнішньої зміни героя, що підкреслює динаміку 
його психологічного перетворення через неможливість самореалізації, здійснення особистих бажань та 
протистояння хворобі (як деякого зловіщого фатуму), що підштовхує Івана до думки про слабкість 
індивіда у порівнянні із світом: ''Лице Івана загубило першу приємність. Між бровами лягла жорстока 
зморшка, від носа, коло губів, ідуть два рівчаки. Зневір’ям дихає його лице'' [11: 78]. 

Кульмінацією особистісної трагедії Івана стає рішення жебраків скалічити якогось хлопця задля 
отримання милостині, на що герой дав свою мовчазну згоду. В описі хлопчика-каліки відчутні елементи 
натуралістичного забарвлення, що наближує драму з її епічним компонентом до жанру ''дарвіністичних 
етюдів'', але сам мотив насильства над дитиною як спосіб помсти природі за особисті нездійснені 
бажання є рисою неонатуралістичного методу: 

– …І я зробився таким же гидким, як і всі ви. Я хожу з вами, співаю, людей дурю… Що ми зробили з 
нещасним хлопцем?!.. Як звірі ми викрутили йому руки й ноги, викололи очі, зробили горбатим. Хотіли 
помститись над кимсь за те, що ми каліки, а помстились над собою [11: 87]. 

Почуття провини змушує Івана наполягати на повернення хлопця до батьків, за що старці вбивають його, 
дитину грубо кидають на віз і рушають далі. Фінал має місце на подальші роздуми глядачів або читачів. 

У скороченому В. Буряченком та адаптованому для сцени варіанті драми ''Сліпий'' (1921) IV та V дії 
значно зменшені, відсутні розлогі ремарки, психологічні стани героїв та наявні натуралістичні ознаки 
(здичавіння, деградація, тваринні потяги, інстинктивні реакції) передаються завдяки діалогам, монологам 
та у представленні героїв на початку драми. В. Буряченкові вдається глибше показати психологію та 
внутрішні почуття головного героя через перенесення характеристик від авторських ремарок на 
монологічне мовлення Івана [12: 1-52]. 

Отже, проаналізовані п'єси С. Черкасенка ''Земля'', Є. Карпенка ''В долині сліз'' та Г. Ващенка ''Сліпий'' 
варто зазначити наявність розгортання екзистенційно-трагедійного конфлікту з використанням 
принципів градації розвитку дії, одивнення тогочасних філософських ідей, ознак мелодраматичних, 
трагедійних, трагікомічних, ліро-епічних жанрів. Варто зазначити про використання 
неонатуралістичного стильового забарвлення у всіх драмах, що виражається у застосуванні в 
драматичних текстах психоаналітичних проблем ''середовища'' і ''дитячих спогадів'', мотивів смерті, 
дітовбивства, статево-еротичних суперечок, моральної деградації, несумісності біологічних законів з 
особистими ідеями героїв, результатом чого є трагічний фінал драм п'єси С. Черкасенка ''Земля'', 
Є. Карпенка ''В долині сліз'' та Г. Ващенка ''Сліпий''. 

До драматургії перехідного типу ( від натуралізму до модернізму кінця ХІХ – початку ХХ століття) 
належить також драма польського драматурга Я. Каспровича ''Świat się kończy''. У драмі підіймається 
властивий неонатуралізму конфлікт батьків і дітей: старий Мента свариться зі своїм сином Валькем 
через маєток та своє майбутнє одруження. Еротичні потяги Менти стають вищими від його батьківських 
почуттів, тому він відмовляє синові у спадщині, змушуючи Валека працювати на фабриці. У 
натуралістичному ключі зображені суспільно-економічні зміни устрою села через німецьку 
індустріалізацію, під впливом якої селяни терплять знущання та приниження. Для героїв робота на 
фабриці, відмова від спорідненої для них праці на землі є втратою значущості власного існування, а 
отже, кінцем світу.  

На думку Г. Матушек, процесу деморалізації підлягає також і батько Малгоші: Черпік проганяє 
вагітну доньку з дому не через порушення традицій цнотливості, а через втрату її нареченим Валькем 
спадщини. Руйнація родинної ієрархії призводить Валька до батьковбивства, тим самим він встановлює 
справедливість для себе та Малгоші: 

Walek 
Powiedź, gdzie tu jest sprawiedliwość?... A co ty zawiniła, abo co ja zawinił? Abo co zawinił ten bękart, 

którego jeszcze nie ma na świecie? Czego oni go wytykają? Jeżeli bękart, to mój bękart, a nie czyj inny! I ty 
jesteś moja, już im to raz powiedziałem, żedy się świat miał skonczyć! [13: 159]. 

Хоча його злочин пояснюється впливом містичних сил та підсвідомості: вбивство відбулося у 
полудень, коли зло набуває найбільшої сили та під впливом алкоголю [14: 271]. 

Валек, розмовляючи із психічно хворим Войташкєм, спостерігає у його репліках пророцтва щодо 
народження у Марисі дитини, яка забере спадок Валька і зруйнує його життя:  
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Wojtaszek 
… ciasto urosło, że aż starch, a z tego ciasta zrobiła się niewiasta, a z tej niewiasty urodził się ancykryst. He! 

He! He! [13: 149]. 
Мовлення Войташка утворює символістський, метафізичний план дії драми разом з епізодом 

батьковбивства на полі, тому трактування гріха набирає подвійного смислу: з одного боку, втрата 
спадщини, робота на фабриці, заборона відносин з Малгошею є кінцем світу для самого Валека, який і 
штовхає його на помсту батькові, з іншого боку, сили зла в полудень, антихрист, якого народить Марися, 
самогубство вагітної Малгоші свідчать про руйнацію існуючого ладу загалом, що набирає масштабів 
світової трагедійності, актуалізує філософські питання. Це виводить драму із неонатуралістичного 
спрямування із його одержимістю матеріалістичними ідеями, еротичними бажаннями, психічною 
неврівноваженістю, деморалізацією людської сутності і надає їй настроєво-символістського, 
філософського забарвлення.  

Композиція у п’єсі, як стверджує Г. Матушек, набуває пірамідальної будови, тобто, як і в драмах Е. 
Золі, в цій хлопській драмі відбувається сконденсування важких ефектів в одній дії (вбивство Валькем 
батька, вагітна Малгоша топиться в озері, а її батько від розпачі вішається, коли його будинок забирають 
лихварі, а план про отримання грошей від нареченого не реалізувався). Цю сцену можна інтерпретувати 
як один із найважливіших елементів трагедії – катарсис. Хоча герої драми є звичайними селянами, проте 
трагічне пізнання надає їм значення ''людей універсальних'' [14: 101]. Ця категорія універсальності 
наближує драму до метафізичної поетики трагедії. Гріх та жертвопринесення заради відновлення 
універсального Ладу у всесвіті у поза розумовій дійсності. Саме таким є вчинок Малгоші, яка принесла 
своє життя та життя ненародженої дитини у жертву світові, щоб попередити його кінець. 

Отже, у проаналізованих п'єсах С. Черкасенка ''Земля'', Є. Карпенка ''В долині сліз'', Г. Ващенка 
''Сліпий'', Я. Каспровича ''Świat się kończy'' наявна народницько-реалістичного характеру фабула, що 
являє собою натуралістичний фон побудови драм, на відміну від сюжету модерністичних п'єс, де вже 
увиразнюється метафізична надбудова дії. Ми виявили розгортання екзистенційно-трагедійного 
конфлікту за принципами градації розвитку дії, одивнення тогочасних філософських ідей, ознак 
мелодраматичних, трагедійних, трагікомічних, ліро-епічних жанрів. У всіх драмах спостерігаємо 
неонатуралістичне стильове забарвлення у своєрідному втіленні психоаналітичних проблем 
''середовища'' і ''дитячих спогадів'', мотивів смерті, дітовбивства, статево-еротичних суперечок, 
моральної деградації, несумісності біологічних законів із особистими ідеями героїв, результатом чого є 
трагічний фінал драм п'єси С. Черкасенка ''Земля"'', Є. Карпенка ''В долині сліз'', Г. Ващенка ''Сліпий'' та 
Я. Каспровича ''Świat się kończy''. 
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Демьянова С. К. Поэтика неонатуралистической украинской и польской драмы 20-х гг. ХХ века. 

В статье исследуется понятие неонатурализма как эволюционного продолжения натурализма, 
изучаются его основные теоретические принципы. На примере украинских социально-бытовых драм 
начала ХХ века (С. Черкасенко "Земля", Е. Карпенко "В долине слез" и Г. Ващенка "Слепой") делается 

попытка доказать наличие неонатурализма как стилевой окраски на ряду с экзистенционально-
трагическим конфликтом, жанровыми модификациями, остранением тогдашних философских идей. 

Demianova S. K. Poetics of Neonaturalistical Ukrainian and Polish Drama in the 20 of the XX Century. 

The concept of neonaturalism is investigated in the article as the evolutional continuation of naturalism; its 
basic theoretical principles are studied. On the example of the Ukrainian social dramas at the beginning of ХХ 
century (S. Cherkasenko"The Earth", E. Karpenko "In the Valley of Tears" and G. Vashenko "The Blind") the 
attempt is made to prove the presence of neonaturalism as a stylish component together with the tragic and 

existential conflict, genre modifications, the transformation of the philosophical ideas of that time. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИМОВНОГО АКЦЕНТУ В АНГЛІЙСЬКОМУ МОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКИХ 
АВІАДИСПЕТЧЕРІВ І  ПІЛОТІВ: КОНСОНАНТНА СИСТЕМА  

Стаття присвячена проблемі вимовного акценту в англомовному авіаційному радіотелефонному 
дискурсі. Розглянуто відхилення від нормативної вимови в консонантній системі в мовленні українських 

авіадиспетчерів і пілотів.  Шляхом аналізу даних, отриманих у результаті аудитивного аналізу 
експериментальних зразків мовлення, встановлено фонемні й фонетичні особливості вимови англійських 

приголосних українськими мовцями. Запропоновано поділ фонемних й фонетичних порушень на групи 
відповідно до причин їхнього виникнення. 

Широке використання англійської мови в міжмовній комунікації зумовило значне збільшення 
кількості її неносіїв. Число користувачів англійської мови як lingua franca наразі складає приблизно один 
мільярд чоловік, що перевищує кількість  мовців англійської як рідної і другої мови [1: 61]. 
Розповсюдження англійської мови як мови-посередника в міжмовному спілкуванні спричинило 
виникнення численних варіантів англійської як іноземної мови, наприклад, Spanish English, Indian 
English, Ukrainian English тощо. Ці варіанти відрізняються один від одного низкою фонетичних, 
лексичних і граматичних рис, серед яких провідна роль належить саме вимовним особливостям [2: 1].  

Важливою ознакою фонетичного оформлення англомовного висловлення в міжмовній комунікації є 
вимовний акцент / ВА, який останнім часом став предметом багатьох лінгвістичних розвідок. Проблема 
ВА вивчалася в контексті досліджень мовної інтерференції (Л. І. Баранникова 1963, В. А. Виноградов 
1976, Ю. Д. Дешерієв 1972, Ю. А. Жлуктенко 1974). Значний інтерес дослідників викликала природа, 
чинники й причини вимовного акценту (R. C. Major 2001, J. C. Wells 1982, J. Flege 1995, A. Brown 1991), 
а також вплив цього явища на зрозумілість висловлення в міжмовній комунікації (J. Jenkins 2000, 
J. Kenworthy 1996, M. J. Munro 1995, T. M. Derwing 1997). Особливостям вимовного акценту українців 
присвячено праці вітчизняних науковців (В. Ю. Кочубей 2006, О. Р. Валігура 2008).  

Аналіз указаних досліджень дозволяє визначити вимовний акцент як систему відхилень від 
нормативної вимови, зумовлених впливом фонетичної системи рідної мови й актуалізованих у 
сприйнятті носіїв мови. 

Вивчення особливостей вимовного акценту набуває особливої актуальності в англомовному 
авіаційному радіотелефонному дискурсі / ААРД, який тлумачимо як мовне спілкування пілотів й 
авіадиспетчерів за допомогою англійської мови як lingua-franca в ситуаціях, пов’язаних з безпосереднім 
виконанням ними професійних і службових обов’язків, з використанням радіотелефонного зв’язку. В 
умовах англомовного авіаційного радіотелефонного дискурсу звукове оформлення висловлення впливає 
на ефективність комунікації, від якої, у свою чергу, залежить якість і безпека польотів.  

Не зважаючи на те, що вимовний акцент як фактор ефективності комунікації в ААРД був предметом 
низки досліджень (D. McMillan 1998, N. G. Mohd 2007), особливості вимови приголосних українськими 
авіадиспетчерами і пілотами / УАП ще не отримали належного висвітлення в науковій літературі. З 
огляду на це, метою статті є визначення особливостей вимовного акценту УАП у консонантній системі. 
Виконання поставленої мети передбачає опис фонемних і фонетичних порушень на основі даних, 
отриманих у результаті аудитивного аналізу зразків експериментального мовлення українських 
авіадиспетчерів і пілотів. 

Вимовний акцент на сегментному рівні охоплює відхилення у вимові голосних і приголосних фонем у 
єдності їхніх фонемних і фонетичних ознак, а також реалізацію основних позиційних і комбінаторних 
алофонів цих фонем [3: 141]. Фонемний аспект ВА включає порушення специфічних рис артикуляційної 
бази іноземної мови та дії парадигматичних чинників у вигляді недостатнього й надмірного 
розмежування фонем, розрізнення іншомовних фонем за ознаками, релевантними для рідної мови, заміни 
фонем [3: 141]. Фонетичний аспект вимовного акценту представлений некоректною вимовою алофонів у 
різному фонетичному оточенні й специфікою їхньої коартикуляції [3: 141]. 

Під час аудитивного аналізу зразків англійського професійного мовлення УАП аудиторами-
фонетистами зафіксовано 13488 порушень у вимові приголосних фонем. Фонемні відхилення налічують 
9724 випадки (72,09%). Аналіз результатів аудитивного аналізу дозволяє припустити, що фонемні 
відхилення в вимові англійських приголосних спричинені дією чотирьох чинників: 1) впливом 
артикуляційної бази української мови; 2) заміною англійських звуків українськими; 3) особливостями 
англомовного авіаційного радіотелефонного дискурсу; 4) недостатньою диференціацією фонем у 
результаті впливу англійської мови. Таким чином, можемо виокремити чотири групи відхилень за 
причинами їхнього виникнення. Розглянемо ці групи докладніше. 
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Порушення нормативної вимови англійських приголосних, що є результатом впливу артикуляційної 
бази української мови, налічують 7719 випадків (57,22%). Ця група представлена двома видами 
відхилень. Найчисельнішим відхиленням від нормативної вимови є дорсально-дентальна артикуляція 
фонем //, //, //, //, // замість апікально-альвеолярної, наприклад, getting [], landing 
[. Цей вид порушення нараховує 5559 випадків, що складає 41,21%. 
Відмінності між артикуляційними базами української й англійської мов, а саме менша напруженість 
української фонації, спричинюють і відсутність аспірації у вимові англійських проривних фонем //, //, 
//, наприклад, repairs [], tower [], become []. Під час аудитивного аналізу було 
зафіксовано 2160 (16,01%) порушень цього типу. 

Відхилення від нормативної вимови, викликані заміною англійських приголосних на українські 
звуки, налічують 1856 випадків (13,75%). Порушення цієї групи вважаємо за доцільне поділити на три 
підгрупи: 1) заміна англійських приголосних, відповідників яких немає в українській мові; 2) заміна 
англійських приголосних, відповідники яких є в українській мові; 3) заміна англійських приголосних 
сполученнями українських звуків.  

Англійські приголосні, відповідників яких немає в українській мові, можуть замінятися схожими, на 
думку мовця, рідномовними звуками. Аудиторами-фонетистами було зафіксовано 1269 таких випадків 
(9,41%). Порушення цієї підгрупи охоплюють: а) дорсально-дентальну вимову міжзубних фонем замість 
інтердентальної, наприклад, mouth [], thick [], clothed [] – 719 випадків 
(5,33%); б) дорсально-дентальну вимову фонеми // замість задньоязикової, наприклад, wing [], 
working [], thing [] – 405 випадків (3,00%); в) губно-зубну вимову фонеми // замість 
губно-губної, наприклад, west [], when [], runway [] – 145 випадків (1,08%). Така 
заміна спричинюється недостатньою диференціацією фонем //, //, //, // під впливом української 
мови, в якій міжзубна, задньоязикова й губно-губна артикуляції не є диференційними ознаками. Заміна 
англійських приголосних //, //, //, // українськими звуками призводить до нівелювання фонетичних 
опозицій // – //, // –//, //–//, // –//. У результаті цього дві фонеми фонетичної опозиції 
реалізуються в мовленні УАП як один і той самий звук, що може впливати на декодування значення 
слова, наприклад, think [] → sink. 

Заміни англійських приголосних на рідномовні відповідники складають 515 випадків (3,81%). Ця підгрупа 
представлена такими порушеннями: а) альвеолярна, вібруюча вимова фонеми // замість заальвеолярної, 
наприклад, у словах drag [], crew [], arrived [] – 166 випадків (1,23%); б) задньоязикова 
вимова фонеми // замість фарингальної, наприклад, heading [], hazard [], hundred [ – 
157 випадків (1,16%); в) відсутність палаталізації палатально-альвеолярних приголосних, наприклад, finish 
[], measures [], procedure [] – 173 випадки (1,28%); г) заміна фонеми // на 
українську /г/, наприклад, getting [], cargo [], gear [] – 19 випадків (0,14%). Заміна 
англійських приголосних //, //, //, //, //, // на українські /р/, /х/, /г/, /ш/, /ж/, /дж/ не викликає 
нівелювання фонетичних опозицій в англійській мові, а, отже, не спричинює зміну значення слова. Однак, 
припускаємо, що порушення цієї підгрупи впливають на швидкість декодування мовлення українських 
авіадиспетчерів і пілотів їхніми іноземними співрозмовниками. 

Заміна англійських приголосних сполученнями українських звуків налічує 72 випадки (0,53%) і 
представлена такими відхиленнями: а) заміна фонеми // на звукосполучення [д]+[й], наприклад, during 
[] – 39 випадків (0,29%); б) заміна фонеми // на українське  звукосполучення [н]+[г], 
наприклад, during [ – 27 випадків (0,20%); 
в) заміна фонеми // на українське  звукосполучення [н]+[ґ], наприклад, draining 
[ – 6 випадків (0,04%). Заміну // на [д]+[й] 
пояснюємо існуванням кількох варіантів вимови слова during, а саме [] та [], 
перший з яких, зважаючи на його більшу поширеність [4], було прийнято нами за нормативний. 
Порушення другого й третього типу спричинюються надмірною диференціацією англійської приголосної 
//, що в мовленні УАП реалізується як два окремих звуки: [н]+[г]/[ґ]. Причиною цього відхилення може 
бути також вплив графічної системи англійської мови, оскільки в переважній більшості випадків фонема 
// позначається диграфом ng. 

Порушення нормативної вимови, зумовлені особливостями ААРД, налічують 107 випадків (0,79%) й 
полягають у зімкненій вимові щілинного //, що робить його схожим на англійський [] або український 
[т], наприклад, three , thousand . Це відхилення не є проявом інтерференції фонетичної 
системи української мови, оскільки вимова слів three та thousand як і  регламентована 
Міжнародною організацією цивільної авіації з метою забезпечення більшого ступеню зрозумілості цих 
слів в умовах англомовного авіаційного радіотелефонного дискурсу [5: 21]. 

Заміна англійських приголосних на схожі англійські звуки була зафіксована в 30 випадках (0,22%) і 
представлена такими відхиленнями: 1) губно-губна вимова фонеми // замість губно-зубної, наприклад, 
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cover [], leaving [ – 18 випадків (0,13%); 2) міжзубна вимова фонеми // 
замість апікально-альвеолярної, наприклад, passenger [], surfaces [], southern 
[ – 12 випадків (0,09%). Уважаємо, що ці відхилення викликані недостатньою диференціацією 
фонем // – //, // –// під впливом англійської мови. Міжзубна й губно-губна артикуляції фонем //, 
// поширюються на схожі, на думку мовця, фонеми //, //, що зумовлює нівелювання фонетичних 
опозицій та може спричинити зміну значення слова. 

Фонетичні відхилення у вимові англійських приголосних, зафіксованих аудиторами-фонетистами, 
нараховують 3776 випадків, що складає 27,91% усіх відхилень у консонантній системі. Уважаємо за доцільне 
поділити ці фонетичні порушення на такі групи: 1) відхилення під впливом фонетичних законів рідної мови; 
2) відхилення, які є результатом надмірного узагальнення фонетичних правил англійської мови; 3) відхилення 
внаслідок фонемних порушень у вимові суміжних приголосних; 4) відхилення в реалізації носового й 
бокового проривів; 5) зміна кількості звуків у слові; 6) заміна англійських звукосполучень українськими 
звуками; 7) інші відхилення. Нижче пропонуємо докладніший опис цих груп відхилень. 

Порушення, які є наслідком впливу фонетичних законів рідної мови складають 1739 випадків, що 
становить 12,86% усіх відхилень в консонантній системі. Ця група представлена такими порушеннями: а) 
повне оглушення алофонів дзвінких фонем у кінцевій позиції, наприклад, lose [], aid [], save 
[] – 1184 випадки (8,76%); б) палаталізація алофонів приголосних фонеми перед голосними 
переднього ряду, наприклад, feet [], zero [], dumping [] – 440 випадків (3,25%); 
в) надмірна палаталізація палатально-альвеолярних приголосних, наприклад, у словах passenger 
[], measures [], sure [], – 115 випадків (0,84%). Варто зауважити, що повне 
оглушення англійських дзвінких приголосних у кінцевій позиції зумовлене вторинною інтерференцією 
російської мови, в якій таке оглушення нормативне, наприклад, рос. дуб [дуп]. Українській мові це явище 
не властиве. Пом’якшення приголосних перед голосними переднього ряду, притаманне українській 
стандартній вимові, є відхиленням від нормативної вимови англійської мови. 

Надмірне узагальнення фонетичних правил англійської мови стало причиною 886 порушень (6,57%), 
серед яких виокремлюємо такі: а) некоректна реалізація палаталізованих алофонів фонеми // (світлого ), 
наприклад, у словах  filling [, – 750 випадків (5,55%); 
б) відсутність зв’язного [], наприклад, unsure of [], container is   
 , – 87 випадків (0,65%); в) відсутність палаталізації алофонів 
задньоязикових фонем перед голосними переднього ряду, наприклад, working [], smoke in 
[], crack is [], – 28 випадків (0,21%); г) відсутність нейтралізації аспірації алофонів 
фонеми //, //, // у відповідних позиціях, наприклад,  start [], 
straight [] – 21 випадок (0,16%). Порушення цієї групи відбуваються в наслідок того, що УАП, 
засвоївши фонетичні правила англійської мови про аспіровану вимову глухих проривних приголосних і 
відсутність палаталізації приголосних перед голосними переднього ряду, застосовують ці типи артикуляцій 
до усіх алофонів, що не завжди відповідає правилам нормативної вимови. Відсутність зв’язного [] 
пояснюємо надмірним узагальненням правил читання, згідно з якими  після голосних не читається. 

Вплив фонемних відхилень у вимові суміжних звуків зумовив 752 відхилення, що становить 5,57% 
усіх порушень нормативної вимови приголосних. Ця група представлена такими відхиленнями: 
а) відсутністю оглушення алофонів фонем //, //, //, // після аспірованих приголосних, наприклад, у 
словах crew [ computers  request , – 589 випадків (4,37%); 
б) некоректною вимовою заальвеолярних алофонів фонеми // у позиції перед //, наприклад, у словах 
straight [], transportation [], control [] – 114 випадків (0,84%); 
в) відсутністю асиміляції за участю губ при вимові алофонів приголосних фонем у позиції перед //, 
наприклад, equipment [], request [], twelve [], – 49 випадків (0,36%). 
Порушення цієї групи спричинені фонемними відхиленнями від нормативної вимови фонем, суміжних зі 
згаданими алофонами. Так, якщо в артикуляції //, //, // відсутня аспірація, то суміжні з ними алофони 
фонем //, //, //, // не оглушуватимуться; якщо фонема // реалізується за допомогою альвеолярної 
вимови замість заальвеолярної, то передуючий їй алофон фонеми // не може бути заальвеолярним; якщо 
фонема // вимовляється за допомогою губно-зубної артикуляції, то алофони попередніх приголосних не 
зазнаватимуть огублення.  

Відхилення в реалізації бокового й носового проривів складають 162 випадки (1,19%). Відсутність 
бокового прориву алофонів фонем //, //, // у позиції перед // налічують 149 випадків (1,10%), наприклад, 
immediately [], completed [climb [. Відсутність носового прориву 
алофонів фонеми // у позиції перед // становить 13 випадків (0,09%), наприклад, don’t know []. 

Порушення, що полягають у зміні кількості звуків у слові, нараховують 168 випадків (1,22%) й 
охоплюють опущення приголосних у потоці мовлення, наприклад, calculated [], arrived 
[], operates [] – 138 випадків (1,01%), а також їхню епентезу, наприклад, approve 
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[], station [] – 30 випадків (0,21%). Серед звуків, які найчастіше додаються до 
звукового складу слова українськими авіадиспетчерами і пілотами є звук [] або його український 
відповідник. Уважаємо, що це відхилення викликане впливом правопису, наприклад, transportation 
[], cargo []. 

 Заміна англійських звукосполучень українськими звуками нараховує 44 випадки, що складає 0,31%. 
Ця група охоплює: а) заміну звукосполучення t+s на український [ц], наприклад, у словах it’s 
[aircraft’s , – 13 випадків (0,09%); б) заміну фонеми // на // 
у звукосполученні [], наприклад, hundred [], – 6 випадків (0,05%); в) заміну 
звукосполучення ++ на український [щ], наприклад, у слові congestion [], – 5 випадків 
(0,04%); г) заміну звукосполучення ++ на український подовжений ш, наприклад, у слові congestion 
[] – 4 випадки (0,03%); ґ) заміну фонеми // на український  подовжений [ш], наприклад, 
у слові congestion [] – 2 випадки (0,01%); д) заміну англійських звукосполучень 
+[]+[],+[] українськими палаталізованими приголосними к’, б’, ф’, наприклад, 
calculated [], turbulence [], fuel [] – 10 випадків (0,07%); е) заміну 
англійського звукосполучення +[] українським подовженим фф’, наприклад, у слові fuel 
[], – 4 випадки (0,03%). 

До інших фонетичних відхилень в мовленні українських авіадиспетчерів і пілотів відноситься 
некоректна вимова веляризованого алофону фонеми //, наприклад, у словосполученні station calling 
[] – 16 випадків (0,12%); а також гіперкоректна вимова міжзубних фонем, наприклад, 
у словах smooth [], clothed [], forth [] – 9 випадків (0,07%). 

Отже, у ході аудитивного аналізу аудиторами-фонетистами було зафіксоване кількісне переважання 
фонемних відхилень у вимові англійських приголосних над фонетичними. Більшу кількість фонемних 
порушень пояснюємо тим, що фонемні особливості вимовного акценту проявляються незалежно від 
фонетичного оточення й притаманні усім алофонам. Фонетичні ж відхилення мають місце лише в певній 
позиції або за певних умов, кількість яких для кожного алофону є обмеженою. Фонемні порушення 
представлені такими групами: 1) відхилення в результаті впливу артикуляційної бази української мови; 
2) заміна англійських звуків українськими; 3) відхилення, зумовлені особливостями ААРД; 4) заміна 
англійських приголосних на інші англійські звуки. Фонетичні порушення утворюють групи: 1) 
відхилення під впливом фонетичних законів рідної мови; 2) відхилення, які є результатом надмірного 
узагальнення фонетичних правил англійської мови; 3) відхилення внаслідок фонемних порушень у 
вимові суміжних приголосних; 4) відхилення в реалізації носового й бокового проривів; 5) зміна 
кількості звуків у слові; 6) заміна англійських звукосполучень українськими звуками; 7) інші відхилення. 
Перспективою дослідження вважаємо з’ясування характеру впливу фонемних і фонетичних відхилень 
від нормативної вимови англійських приголосних на зрозумілість висловлення в англомовному 
авіаційному радіотелефонному дискурсі.  
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Кириченко А. Г. Особенности произносительного акцента в английской речи украинских 
авиадиспетчеров и пилотов: консонантная система. 

Статья посвящена проблеме произносительного акцента в англоязычном авиационном 
радиотелефонном дискурсе. Рассмотрено отклонения от стандартного произношения в речи 

украинских авиадиспетчеров и пилотов. Путем анализа данных, полученных в ходе аудитивного анализа 
экспериментальных образцов речи установлено фонемные и фонетические особенности произношения 

английских согласных украинцами. Предложено разделение фонемных и фонетических нарушений на 
группы соответственно с причинами их появления. 

Kyrychenko A. G. The Features of Pronunciation Accent in Ukrainian Air Traffic Controllers and Pilots’ 
Speech: Consonantal System. 

The growing number of second language varieties of English, caused by its wide use as a lingua franca, has 
yielded an important area of research addressing the problem of pronunciation accents in international 

communication, and in aviation radiotelephony discourse in particular. This paper presents the analysis of 
deviations from standard consonant pronunciation in the speech of Ukrainian air traffic controllers and pilots. 
Researching the data obtained from expert evaluators’ analysis of experimental speech samples, phonemic and 

phonetic features of English consonant pronunciation in Ukrainian speech were defined. The paper also 
provides the groups of phonemic and phonetic deviations according to the reasons of their emergence. 
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БЕРТОЛЬД БРЕХТ ТА ДЖОРДЖ РИГА: ОДИН МОТИВ – ДВА РІШЕННЯ 

Статтю присвячено вивченню процесів расової ідентичності й асиміляції, міжнаціонального сприймання в 
німецькому та канадському суспільствах у творчості німецького драматурга Бертольда Брехта та 
канадського письменника Джорджа Риги. З’ясовано особливості художньої інтерпретації образів 

національних меншин у п’єсах ''Жах і відчай в Третій імперії'' та ''Екстаз Ріти Джо''. 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичним 
завданнями. Література – це поле для прояву ідентичності. Серед усіх літератур канадська та німецька 
літератури мають великий інтерес до репрезентації образів певних національностей, оскільки на 
територіях Канади та Німеччини проживає чимало етносів.  

Поняття ідентичності є одним із найбільш уживаних у сучасних суспільних і гуманітарних науках. Це 
призводить до розмивання та варіативності його термінологічного і концептуального змісту. В контексті 
даного дослідження під ідентичністю варто розуміти сукупність суспільних уявлень і практик індивіда, 
що пов’язані з його включеністю у життя певної спільноти, за умови, що ця спільнота може бути 
охарактеризована як колективний суб’єкт. 

Багато митців різних національних походжень намагалися репрезентувати свій народ у суспільному 
житті даних країн. Але це вдавалося не всім. В будь-якій країні є домінуюча нація, яка намагається 
нав’язувати свої соціокультурні риси, норми та цінності для інших націй. Такий процес називається 
асиміляцією. 

Асиміляція (від лат. assimilation – уподібнення) – це процес, у ході якого етнічна, расова, соціальна, 
конфесійна чи інша меншість сприймає цінності, норми поведінки, культуру більшості [1]. 

Асиміляція – це злиття одного народу з іншим шляхом засвоєння його мови та звичаїв [2]. Асиміляція 
може носити як добровільний характер або захоплення другою більш розвиненою культурою, 
міжнаціональні та міжконфесійні шлюби, так і насильницький характер – завоювання, численне 
винищення, примусове переселення, законодавча діяльність, яка направлена на подавлення певних 
культурно-мовних проявів. Слід зауважити, що незважаючи на характер, асиміляція є процесом, який 
негативно впливає на самоідентичність певного народу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започаткованого розв’язання даної проблеми і 
на які спирається автор. Теоретичними засновком дослідження є визначення Ю. Ковалівим суті 
терміну ідентичності: ''Ідентичність (лат. identicus: однаковий, тотожний) – осмислене ототожнення 
особою себе з іншими об’єктами чи суб’єктами в цілісності і ненастанності власних змін'' [3: 402]. Із 
позиції постмодернізму, класичне (метафізичне) розуміння ідентичності спростовується як доцентрове, 
сприймається як не фіксована реальність, а плинна проблема в межах відкритого простору, насиченого 
''точками біфуркації'', усуванням будь-якої тотожності. Постмодерністська ідентичність виконує, 
передусім, наративну функцію, проявляється лише в часі, описуючи, розповідаючи, переповідаючи, не 
зберігаючи ту чи іншу історію, а тільки постійно її переінакшуючи [3: 402]. 

Проблема расової ідентичності розглядається ще у всесвітньо відомому романі ''Мобі Дік, або Білий 
Кит'' Германа Мелвілла. Варто зауважити, що ще в середині ХІХ століття ця проблема стала каменем 
спотикання в американській літературі [4]. Згідно з останнім переписом населення у США та Канаді 
гостро постає проблема расової ідентичності. Прискорений процес асиміляції показує те, що все більше 
населення не може визначити свою расу. Виникла так звана амальгація (етнорасова міксація або 
асиміляція, поєднання) [5].  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена 
стаття. Аналіз та узагальнення сучасної наукової літератури засвідчує, що в ній обмаль 
літературознавчих студій із проблем расової ідентичності та асиміляції національних меншин у 
літературі, зокрема у канадській та німецькій літературах. Зауважимо, що в обох країнах даний процес 
відбувався в середині ХХ століття. 

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Мета статті – дослідити проблеми 
ідентичності та асиміляції певних народів, які були характерними як і для воєнного часу в Європі, так і 
для повоєнного в Північній Америці. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Ідентичність – це процес плинності та тривалості асиміляції. У творах німецького та 
канадського драматургів Бертольда Брехта та Джорджа Риги можна побачити ці два поняття, зокрема у 
п’єсах ''Жах і відчай в Третій імперії'' та ''Екстаз Ріти Джо''. У цих творах чітко проглядається 
національна політика розвинених держав того часу.  
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Бертольд Брехт (1898-1956) – німецький драматург, поет і прозаїк, кіносценарист, автор теоретичних 
праць, присвячених проблемам театру, режисер. До історії літератури Брехт увійшов як митець, що 
відкрив нову епоху в західній драматургії. 

П’єса ''Жах і відчай в Третій імперії'' – це брехтівська розповідь про режим фашистів. Твір був 
написаний у 1939 році, якраз в рік початку Другої світової війни. Фашизм для Брехта – крайня форма 
буржуазної диктатури. Він ненавидів режим Третього Рейху. Недаремно Циффель, один із головних героїв 
п’єси ''Жах і відчай в Третій імперії'', стверджував, що ''идея расовой исключительности – это попытка 
мелкого буржуа выскочить в аристократы'' [6: 2]. Його твори 30-х років покликані розсіяти гітлерівську 
демагогію, яка стверджувала ''что мы (немцы) – высшая раса'' [6: 2]. В арійській расі Брехт вбачав загрозу 
початку Другої світової війни та небезпеку для життя мільйонів людей. У цьому Брехту дуже допоміг його 
принцип ''очуження''. Загальноприйняте в гітлерівській державі, звичне, таке, що пестить слух німця – під 
брехтівським пером починало виглядати сумнівним, безглуздим, а потім жахливим. 

Калле – головний герой п’єси ''Жах і відчай в Третій імперії'' стверджує, що суть проблеми Третього 
Рейху полягає в створенні фашистським режимом достатньої кількості людей вищої раси. Населення 
тренували та муштрували в концтаборі, а комендант говорив їм: ''Мы, немцы, – крычал он писклявым 
фальцетом, – раса господ! Я вам, Дерьмо собачье, до тех пор хвосты буду крутить, пока не станете у 
меня, как один, представителями высшей расы, чтоб не краснеть за вас перед всем миром. Как же это вы 
думаете прийти к мировому господству, такие слюнтяи и пацифисты?'' [6: 2]. Калле на власному досвіді 
пережив усі ці тортури. Для тих, хто не сприймав цього не могло бути місця в даному ''арійському'' 
суспільстві. Їх просто винищували. В цьому можна вбачати цілеспрямовану державну асиміляторську 
політику, скеровану на руйнацію етносоціальних систем, зокрема шляхом колонізації, політичного 
диктату, економічної експансії, культурно-мовної та релігійної домінації, обмеження прав національних 
меншин, насильницьких депортацій, фізичного знищення інтелектуалів тощо.  

Джордж Рига – обдарований канадський прозаїк, талановитий публіцист та драматург українського 
походження. Твори Джорджа Риги є соціально орієнтовані. Перу митця належить 190 п’єс, дві кантати, 5 
сценаріїв для фільмів, збірник віршів. Його твори мають універсальний характер для Канади: вони 
виявилися актуальними та бажаними і у франкомовному Квебеці. 

У п’єсі канадського драматурга Джорджа Риги спостерігаємо подібні процеси, що й у п’єсі Брехта, але в 
межах суспільного життя. П’єса була написана на початку 60-х років ХХ століття. Її актуальність полягала 
в тому, що в 60-70-х роках Північну Америку сколихнула хвиля протестів, які були на расовому підґрунті. 

Навчаючись у школі Ріта Джо, головна героїня п’єси, помічала, що ставлення оточуючих до неї було 
підозрілим, інколи зверхнім. Її вчитель вказує на роль освітніх інституцій у національній політиці щодо 
асиміляції корінних жителів Канади. Джордж Рига вказує на символічну гру слів стосовно прізвища – 
Don-a-hue = put on a colour. А це означає стати ''білим'', що для корінного жителя Канади є останньою, 
але нездійсненою метою існування в канадському суспільстві. 

''Miss Donahue: Do you know what a melting pot is?... You put cooper and tin into a melting pot and out 
comes bronze… It’s the same with people!'' (Міс Донах’ю: Ви знаєте, що таке змішувач?... Ви кладете мідь 
та олово у змішувач й отримуємо бронзу… Таке саме відбувається з людьми!)'' [7: 95]. Отже, на даному 
прикладі, ми можемо побачити, що безліч корінних жителів намагалися стати справжніми канадцями, 
жертвуючи своєю національною самобутністю та ідентичністю.  

Висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Таким 
чином, окреслено проблему расової ідентичності й асиміляції певних народів у різних літературах, 
зокрема в німецькій та канадській у п’єсі ''Жах і відчай в Третій імперії'' Бертольда Брехта показано усю 
безглуздість режиму Третього Рейху, його намагання створити з німецького народу ''вищу арійську 
расу'', незважаючи на те, що в той час Німеччину населяло багато народів. Ця цілеспрямована 
асиміляторська політика призвела лише до масового винищення деяких етносів.  

У п’єсі канадського драматурга Джорджа Риги деталі життя Ріти Джо та Джеймі Пола настільки 
реалістично описано, що Джордж Блумфільд (перший режисер-постановщик п’єси) стверджував, що 
внутрішній світ героїв та конфронтація соціальних та національних класів є тривожними з точки зору 
політичного устрою. У п’єсі знищується дух індивідуальності героїв. Спогади Ріти Джо про дитинство, 
яке вона провела з молодшою сестрою та батьком, зображені з такою глибиною і багатогранністю, що це 
надає п’єсі унікальної комбінації стилів.  

В п’єсах ''Жах і відчай в Третій імперії'' та ''Екстаз Ріти Джо'' можна вбачати подібність у намаганнях 
драматургів показати політику національноспрямованих урядів із усіма наслідками. Отже, можна 
стверджувати, що процес асиміляції та расової ідентичності були дуже характерними для середини ХХ 
століття, оскільки відбувалися як і у воєнний час в Європі, так і у повоєнний в Північній Америці. 
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Коминярский И. Б. Бертольд Брехт и Джордж Рига: один мотив – два решения. 

Статья посвящена изучению процессов расовой идентичности и ассимиляции, междунационального 
восприятия в немецком и канадском обществах в творчестве немецкого драматурга Бертольда 

Брехта и канадского писателя Джорджа Рыги. Определяются особенности художественной 
интерпретации образов национальних меньшинств в пьэсах ''Ужас и отчаяние в Третьей империи'' 

и ''Экстаз Риты Джо''. 

Kominiars'kyi I. B. Berthold Brecht and George Ryga: One Motive – Two Decisions. 

The article is devoted to the study of the process of the racial identity and assimilation, international perception 
in the German and Canadian societies in the literary works by the German playwright Berthold Brecht and 
Canadian writer George Ryga. The article establishes the peculiarities of the fictional interpretation of the 
images of national minorities in the plays ''Fear and Misery of the Third Reich'', ''The Ecstasy of Rita Joe''. 
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МАТЕРІАЛІЗАЦІЯ АНАЛОГІЇ ЯК МЕХАНІЗМ СТВОРЕННЯ ІРРЕАЛЬНОСТІ В 
ОПОВІДАННЯХ ЕДГАРА ПО 

У статті розглядаються мовні засоби позначення ірреальності та механізми утворення даної категорії 
в оповіданнях Е.А. По. Розглядається вираження компоненту категорії ірреального "життя після 

смерті" та матеріалізація аналогії як ключового механізму створення ірреальності. Виокремлюються 
ключові концепти, що лежать в основі даного компоненту категорії. 

Постановка проблеми. Питання ірреальності у лінгвістичній традиції є досить добре розробленим та 
дослідженим в аспекті граматики. Ірреальність розглядається як граматична категорія дієслова [1: 62]. 
Ірреальний (або нереальний) спосіб вказує не тільки на те, що даної дії (стану, процесу) немає в 
дійсності, але і на те, що вона не може відбутися [2: 248]. Морфологічними та синтаксичними засобами 
вираження ірреальності є дієслівний та синтаксичний ірреальний способи [3: 303, 393]. Сказати, що 
остаточно проблема ірреального значення в граматиці була вирішена і повністю себе вичерпала не 
можна, оскільки зараз набувають популярності дослідження, присвячені саме його теоретико-
типологічному статусу [1: 12]. Втім, в англійській мові, ірреальність на граматичному рівні 
досліджувалася багатьма науковцями. Власне феномен ірреального цікавить філософів, 
літературознавців [4; 5]. Питання про ірреальне розроблялося у царині психології [6]. Не можна не 
зазначити, що категорія ірреального широко досліджується в теорії можливих світів. Здебільшого, вона 
тлумачиться в контексті визначення світів: світ реальний, який протиставляється світові ірреальному [7]. 
З розвитком сучасної науки та її зверненням до антропоцентричного фактору в мові, питання про 
ірреальне виходить на новий рівень, а саме на рівень семантики. На сьогодні існують розвідки, які 
досліджують ірреальність на рівні лексики [8], побіжно на рівні тексту ірреальність досліджувалася на 
матеріалі французької мови і визначалась як прихована граматична категорія [9]. Ми погоджуємось із 
думкою Т. М. Нікульшиної про те, що межі вивчення ірреального потрібно розширювати: "Водночас, 
незважаючи на досить глибоку висвітленість цієї проблеми в граматиці стосовно дієслова, питання щодо 
експлікації ірреальності іншими частинами мови, як і лінгвокогнітивні особливості, залишаються 
відкритими для обговорення. Вивчення і аналіз ірреальності з урахуванням останніх надбань 
антропоцентричного підходу мають лише поодинокі спроби" [10: 448]. Однією із таких розвідок є 
дисертаційне дослідження ірреальності як лінгвокультурного концепту (в просторі російської мови), 
який має багаточисленні прояви в мові, що виражаються за допомогою лексем: чудо, диво, чаклунство, 
магія та чари (які є ядерною зоною концепту) [11]. 

Аналіз досліджень і публікацій останніх років. Попри низку досліджень, присвячених аналізу 
ірреальності в граматичному контексті [10], можна виокремити дослідження, що розглядають 
семантичний компонент категорії ірреального – це монографічне дослідження Т. М. Нікульшиної [8] та 
дисертаційне дослідження О. С. Попової [9]. У першій розвідці категорія ірреальності розглядається на 
рівні лексики (іменників) засобом виділення номінацій надприродної істоти (в межах якої 
виокремлюються лексико-семантичні поля "Дух" та "Бог"), фантастичної істоти жахливого вигляду (в 
межах якої виокремлюються лексичні одиниці на позначення істоти іншої цивілізації та номінації тварин 
з нереальними якостями), а також виокремлюються лексичні одиниці на позначення людини в контексті 
ірреальності (із реалізацією семантики "надприродні здібності" та "надзвичайні здібності"), носієм 
семантики ірреальності також визначається неістота, що виділяється в наступних тематичних групах: 
"Місцевість", "Предмет", "Рослина" та "Їжа". В іншій роботі – категорія ірреальності хоч і визначається 
як прихована граматична категорія, втім, маркери цієї категорії аналізуються як на лексичному і 
граматичному рівнях, так і на рівні тексту. 

Невирішені раніше проблеми. Детально проаналізувавши сучасний стан розробленості явища 
ірреальності в лінгвістиці, можна стверджувати, що в семантичному та лінгвокогнітивному аспектах це 
питання не висвітлювалось у повному обсязі.   

Мета статті полягає у дослідженні мовних засобів, за допомогою яких виражається значення 
компоненту категорії ірреального "життя після смерті". 

Завдання статті:  
- виокремити текстові ситуації ірреального "життя після смерті"; 
- дослідити спектр мовних засобів вираження даної категорії;  
- проаналізувати механізми утворення ірреальності. 
Викладення основного матеріалу. Сучасні мовознавчі тенденції тяжіють до того, щоб розрізняти 

семантичний компонент ситуацій, які не належать до реального, і граматичну категорію, грамеми якої 
виражають даний семантичний елемент [1: 15]: "… термін ірреаліс вживається для позначення 
граматичної категорії (або її грамеми), а загальний семантичний компонент ситуацій, "що не належать до 
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реального світу", прийнято позначати словом ірреальність" Тому ми, за цією традицією, надалі будемо 
вживати терміни "ірреальність", "ірреальне", "категорія ірреального". 

У нашому дослідженні, значення категорії ірреального полягає у запереченні реального, тобто 
наданні реальних якостей та характеристик тому, чого в об’єктивній дійсності бути не може. Ця 
категорія містить декілька компонентів, один з яких "життя після смерті". Механізми творення та мовні 
засоби вираження саме цього компоненту і розглядатимуться у цій статті. 

Значенням компоненту категорії ірреального є існування істоти (мертвої людини, надприродного 
створіння), що не є живим за своєю суттю, але має фізичні властивості та ознаки живого. Когнітивний 
механізм, завдяки якому уможливлюється створення цієї ірреальності, полягає у наданні (переносі) 
характеристик з одного понятійного простору до іншого. Результатом такого переносу є алогічність, 
аномальність та ірреальність висловлювання (ситуації). У текстах Е. А. По ми виділяємо два типи 
аналогії "мертвий (як/є) живий":  

1) Понятійний простір "людина – людина": надання мертвій людині можливостей та характеристик живої; 
2) Понятійний простір "людина – істота": надання можливостей і характеристик живої людини 

надприродному створінню. 
Проілюструємо перший випадок. Дана текстова ситуація містить опис того, як труп людини встав, 

подивився та проговорив певні слова: "…there sprang up into a sitting position, directly facing the host, the 
bruised, bloody, and nearly putrid corpse of the murdered Mr. Shuttleworthy himself. It gazed for a few seconds, 
fixedly and sorrowfully, with its decaying and lack-lustre eyes, full into the countenance of Mr. Goodfellow; 
uttered slowly, but clearly and impressively, the words–"Thou art the man!" and then, falling over the side of the 
chest as if thoroughly satisfied, stretched out its limbs quiveringly upon the table" [12: 1007]. З понятійної 
сфери "жива людина" такі характеристики як: здатність до фізичного руху (сидіти, випрямлятись (sprang 
up into a sitting position), здатність до говоріння (uttered slowly, but clearly and impressively, the words), 
здатність до пильного погляду (it gazed) – були перенесені на понятійну сферу "мертва людина", для 
позначення якої вживається пряма номінація – corpse of the murdered Mr. Shuttleworthy himself, особовий 
займенник – it, its, що є показником середнього роду, неживої істоти та прикметники із семою 
"наносити/мати фізичні пошкодження" (побитий, закривавлений,) "процес трупного гниття":  bruised, 
bloody, and nearly putrid corpse; decaying and lack-lustre eyes.  

 Інший текстовий фрагмент, в якому ірреальність реалізується через аналогію "мертвий (мертва 
людина) – живий (жива людина)", містить опис ситуації гіпнозу, під час якого межу між смертю та 
життям важко визначити: "As the sleep-waker pronounced these latter words, in a feeble tone, I observed on 
his countenance a singular expression, which somewhat alarmed me, and induced me to awake him at once. No 
sooner had I done this than, with a bright smile irradiating all his features, he fell back upon his pillow and 
expired. I noticed that in less than a minute afterward his corpse had all the stern rigidity of stone. His brow was 
of the coldness of ice. Thus, ordinarily, should it have appeared, only after long pressure from Azrael's hand. 
Had the sleep-waker, indeed, during the latter portion of his discourse, been addressing me from out the regions 
of the shadows?" [13: 461]. У цій ситуації допускається можливість того, що загіпнотизований вів діалог, 
можливо, вже будучи мертвим. Тобто, вже мертвій людині надається здатність живої – розмовляти. 
Невпевненість в тому, жива це людина чи ні, полягає в питальному реченні, яке так і лишається без 
відповіді, однак, тим самим реалізується ймовірність того, що загіпнотизований був вже мертвий, коли 
говорив. Таким чином, із понятійної сфери "жива людина" на понятійну сферу "мертва людина" 
переноситься характеристика "здатність до говоріння": pronounced these latter words. Сфера "мертва 
людина" позначається дескриптивно: опис мертвої людини, евфемізм на позначення смерті, 
використання міфічного імені та метафори на позначення смерті. Розглянемо ці засоби детальніше.         

Опис мертвої людини здійснюється через перелік фізичних ознак смерті: a minute afterward his corpse 
had all the stern rigidity of stone (порівняння: мертве тіло, як твердий камінь); his brow was of the coldness 
of ice (порівняння: його чоло холодне, як лід).  

Явище смерті вербалізується за допомогою евфемізму на позначення смерті (he fell back upon his 
pillow and expired), метафоричного перифразу (long pressure from Azrael's hand), що містить ім’я ангела – 
Азраіл (Azrael), – ангела смерті в єврейській та ісламській традиції [14], та метафори СМЕРТЬ – це 
МОРОК (he fell back upon his pillow and expired – been addressing me from out the regions of the shadows). 

Слід відзначити використання словосполучення "sleep-waker", що можна віднести до квазіслів або 
аномальних словосполучень, з одного боку, воно не зафіксовано словниками, з іншого – поєднує в 
своєму значенні непоєднуване: спати/смерть – не спати, бути безсонним.  

Проілюструємо другий тип аналогії "мертвий (як/є) живий", а саме аналогії з понятійним простором 
"людина – істота", в якому відбувається надання можливостей і характеристик живої людини 
надприродному створінню.  

Так само як і у попередніх прикладах, в основі ірреальної ситуації лежить механізм аналогії "мертвий 
– живий", втім, різниця полягає в суб’єкті аналогії: характеристики та якості переносяться не з людини 
на людину, а з людини на надприродне створіння. Так, тінь померлого, яку важко визначити, але яка має 
властивості живої істоти, може рухатись та розмовляти: "And lo! from among those sable draperies where 
the sounds of the song departed, there came forth a dark and undefined shadow – a shadow such as the moon, 
when low in heaven, might fashion from the figure of a man: but it was the shadow neither of man nor of God, 
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nor of any familiar thing. And quivering awhile among the draperies of the room, it at length rested in full view 
upon the surface of the door of brass. But the shadow was vague, and formless, and indefinite, and was the 
shadow neither of man nor of God–neither God of Greece, nor God of Chaldaea, nor any Egyptian God. And the 
shadow rested upon the brazen doorway, and under the arch of the entablature of the door, and moved not, nor 
spoke any word, but there became stationary and remained. And the door whereupon the shadow rested was, if I 
remember aright, over against the feet of the young Zoilus enshrouded. But we, the seven there assembled, 
having seen the shadow as it came out from among the draperies, dared not steadily behold it, but cast down our 
eyes, and gazed continually into the depths of the mirror of ebony. And at length I, Oinos, speaking some low 
words, demanded of the shadow its dwelling and its appellation. And the shadow answered, "I am SHADOW, 
and my dwelling is near to the Catacombs of Ptolemais, and hard by those dim plains of Helusion which border 
upon the foul Charonian canal". And then did we, the seven, start from our seats in horror, and stand trembling, 
and shuddering, and aghast, for the tones in the voice of the shadow were not the tones of any one being, but of a 
multitude of beings, and, varying in their cadences from syllable to syllable fell duskly upon our ears in the well-
remembered and familiar accents of many thousand departed friends" [15: 513]. 

Таким чином, із понятійного простору "жива людина" ми виділяємо такі притаманні їй характеристики: 
здатність рухатись (there came the shadow, the shadow rested), здатність до пильного погляду (it gazed), 
здатність говорити (the shadow answered). Ці характеристики перенеслись на неживу істоту, яка 
позначається номінативно, тобто називається прямо: the shadow. Понятійний простір "нежива істота 
(надприродне створіння)" позначається низкою прикметників із семами "незрозумілість", "темний колір", 
порівняннями, номінаціями різних богів та міфічних назв, а також евфемізмами на позначення смерті:    

 прикметники, що позначають невизначеність та незрозумілість: a dark and undefined 
shadow; the shadow was vague, and formless, and indefinite; 

 порівняння: a shadow such as the moon, when low in heaven, might fashion from the figure of 
a man; but it was the shadow neither of man nor of God, nor of any familiar thing; the voice of 
the shadow were not the tones of any one being, but of a multitude of beings; the voice… in the 
well-remembered and familiar accents of many thousand departed friends; 

 номінації богів: God; God of Greece; God of Chaldaea; Egyptian God; 
 міфічні назви: the Catacombs of Ptolemais; dim plains of Helusion which border upon the foul 

Charonian canal; 
 повтори: it was the shadow neither of man nor of God (два рази); 
 евфемізми на позначення смерті: the sounds of the song departed; over against the feet of the 

young Zoilus enshrouded; familiar accents of many thousand departed friends. 
Проаналізувавши вищезазначені текстові фрагменти, можна дійти висновку, що ключовим 

концептом, який є значущим при вираженні даної категорії є концепт СМЕРТЬ: у першому випадку, він 
виражається експліцитно (засобом опису трупу вбитої людини), в другому та третьому – імпліцитно 
(засобом евфімізації та метафоризації явища смерті). 

Висновки. Значення категорії ірреального полягає у запереченні об’єктивної реальності, таким чином, 
дана категорія містить в собі низку елементів, які позначають процеси, факти, події, що не можуть існувати 
в реальному житті. В мові тексту вони позначаються прямою номінацією, використанням метафоричних 
перифразів, порівнянь, метафор, міфічними назвами, квазісловами та великою кількістю прикметників, що 
позначають фізичні ушкодження, трупні характеристики, відсутність процесів життя, невизначеність та 
дивність. Механізмом створення компоненту категорії ірреального "життя після смерті" є аналогія 
(мертвий має властивості та характеристики живого). Ключовим для вираження ірреальності у тексті є 
концепт СМЕРТЬ. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку. Перспективним видається 
подальший аналіз когнітивних механізмів творення категорії ірреального, визначення її лінгвокогнітивних 
властивостей та дослідження ірреальності на рівні тексту.  
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Кравец М. В. Материализация аналогии как механизм создания ирреальности в рассказах Эдгара По. 
В статье рассматриваются языковые средства обозначения ирреальности и механизмы создания этой 

категории в рассказах Э. А. По. Рассматривается выражение компонента категории ирреального 
"жизнь после смерти" и материализация аналогии как основного механизма создания ирреальности. 

Выделяются основные концепты, лежащие в основе данного компонента категории. 

Kravets M. V. Analogy Embodiment as the Mechanism of Irreality Formation in the Edgar Poe’s Novels. 
This paper investigates the language means of irreality formation and its embodiment mechanism in the 

Edgar Poe’s novels. The expression of irreality category component "life after death" is analyzed. Also analogy 
as the main mechanism of its embodiment is described here. The key concepts of given category are named. 
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ПРИНЦИПИ ДОБОРУ МОВНОГО МАТЕРІАЛУ У ДОСЛІДЖЕННІ  
ЕМОТИВНИХ КОНЦЕПТІВ-ОПОЗИЦІЙ 

Стаття присвячена визначенню критеріїв добору мовного матеріалу при дослідженні емотивних 
концептів-опозицій, що вербалізуються у художньому дискурсі ХІХ-ХХІ сторіч. Проаналізовано підходи 
до визначення основних складових термінологічного апарату дослідження. З’ясовано низку емотивних 

концептів-опозицій, що постають об’єктом дослідження. 

Вступні зауваження. Пропонована стаття розглядає проблему емотивності, яка виходить на перший 
план у сучасній лінгвістиці і є складною та дискусійною. Емоційність пронизує усю мовну діяльність 
людини та закріплюється у семантиці слів, що визначають його емоційні стани. Саме тому при 
дослідженні мови тексту, яка відображає певне поняття людського мислення, важливо враховувати 
емотивну семантику. Емотивна семантика слова визначається як опосередковане мовою відношення 
людини до навколишнього світу.  

Теоретичну базу дослідження склали наукові доробки О. С. Кубрякової, В. І. Карасика, 
Г. Г. Слишкина, Ю. С. Степанова, С. Г. Воркачева, З. Д. Попової, Й. А. Стерніна, А. Вежбицької, 
В. А. Маслової. Однак, з огляду на вивчення різноманітних концептів та їхньої реалізації на різних 
рівнях мови, багато питань залишаються невирішеними та спірними. Отже актуальність зумовлена 
інтегративним підходом до вивчення мовних явищ, а саме застосуванням лінгвокогнітивного та 
лінгвокультурологічного методів аналізу. Метою лінгвокогнітивного підходу є встановлення 
взаємозв’язку розумових процесів, які відбуваються у свідомості людини, та мовних явищ, які є 
невід’ємною частиною мислення. Інакше кажучи, когнітивні фактори формують погляди на світ і, як 
наслідок, визначають мовленнєву поведінку персонажу твору. В свою чергу, лінгвокультурологія 
передбачає вивчення та опис культурного простору тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти крізь 
призму мови. Основною одиницею лінгвокультурології є концепт. Лінгвокультурологічний підхід до 
вивчення мовних репрезентацій емоцій людини зумовлюється тим, що культура та мова – це форми 
свідомості, які відображають діяльність людини. Об’єктом даного дослідження постають концепти 
базових емоцій. Світогляд людини характеризується полярним сприйняттям дійсності, що 
відображається у емоціях. Проте не існує чітких меж у виділенні протилежних полюсів емоцій, що 
ускладнює добір досліджуваного корпусу мовних одиниць. Тому мета статті полягає у визначенні та 
поясненні критеріїв добору мовного матеріалу на позначення  базових емоцій-опозицій, які 
вербалізуються у художніх творах письменників Великобританії ХІХ-ХХІ сторіч. 

Основні поняття термінологічного апарату дослідження. Розробкою лінгвістичної теорії емоцій 
займаються такі вчені, як В. І. Шаховський, О. Є. Філімонова, Л. Г. Бабенко, С. В. Іонова, 
М. О. Красавський, З. Кьовечес, Г. Мерфі. Реалізацію емоцій у різних типах дискурсу досліджують 
Я. В. Гнезділова, С. В. Гладьо, В. Н. Карловська, Є. В. Бірюкова, Н. М. Голубкова, Ю. І. Донченко. 
Проблему співвідношення вербальних та невербальних корелятів піддавали аналізу Г. Є. Крейдлін, В. А. 
Лабунська та ін. Вербальне вираження емоцій або почуттів передбачає наявність у мові специфічної 
категорії емотивності, яка співвідноситься з психологічною категорією емоційності. В. І. Шаховський 
визначає емотивність як лінгвістичну характеристику слова, речення, яка здатна відтворювати 
емоціогенний ефект, викликати у мовної особистості відповідні емоції [1: 40]. Категорія емотивності 
проявляється на різних рівнях системи мови: фонологічному, лексичному, на рівні речення і тексту і 
виражається різноманітними мовленнєвими засобами. Тобто призначенням концепту при дослідженні є 
конституюючи одиниці етнічного менталітету та організуючий початок дискурсу [2: 46-47]. 

Система мовних значень являє собою мовну свідомість, яка, в свою чергу, формує мовну картину 
світу. Вивчення мовної картини світу необхідно при описі та моделюванні концептів та виявленні 
особливостей національної концептосфери, складовими якої є концепти, оскільки в даному випадку 
мовні знаки є засобом доступу до концептосфери людини.  У сучасному мовознавстві існує багато 
визначень терміну "концепт". На думку В. А. Маслової, концепти – це семантичні утворення, які 
відмічаються лінгвокультурною специфікою, характеризують носіїв окремої етнокультури та оточені 
емоційним, експресивнм та оцінним ореолом [3: 36]. Г. Г. Слишкин зазначає, що "для когнітивіста 
одному концепту відповідає одна мовна одиниця, для лінгвокультуролога концепт може та повинен 
реалізовуватись за допомогою цілої низки одиниць мови" [4: 30]. Прибічником лінгвокультурологічного 
підходу є В. І. Карасик, який відносить концепти до первинних культурних утворень, що транслюються у 
різні сфери існування [5: 20].  З точки зору М. О. Красавського, "концепт потрібно розглядати як 
когнітивну структуру, занурену у лінгвокультурний контекст, тобто пов’язану з дискурсом" [6: 23].  
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Лінгвокультурологічний підхід відносить до переліку концептів  семантичні утворення, марковані 
лінгвокультурною специфікою, які відображають менталітет мовної особистості окремої етнокультури.  
Існують різні принципи класифікації концептів, а саме: за ступенем абстрагованості, референціально-
тематичні, за кванторно-соціологічними ознаками, за комунікативно-соціальними ознаками, за 
дихотомічним принципом. В усіх цих класифікаціях наявний емоційний або емотивний концепт. Згідно з 
теорією А. Вежбицької, стверджується, що у свідомості людини існує визначений набір базових 
концептуальних ознак емоційних явищ, які виступають класифікаційними ознаками концептів емоцій. 
Тобто доцільно говорити, що емоції являються універсальною складовою духовної культури, визначають 
менталітет нації та знаходять вираження у мові [7: 67].  

Сферою нашого інтересу є концепти базових емоцій, тобто тих емоцій, які пов’язані з 
фундаментальними фізіологічними та психологічними процесами, і які, об’єднуючись, можуть створити 
більш складну емоцію і притаманні багатьом культурам та етносам.  

Емоційний концепт, вслід за М. О. Красавським, визначається як "етнічно, культурно обумовлене, 
складне структурно-змістове, ментальне, зазвичай лексично та / або фразеологічно вербалізоване 
утворення, що базується на поняттєвій основі, і містить, окрім поняття, образ, культурну цінність, такі, 
що функціонально заміщують у процесі рефлексії і комунікації предмети (у широкому сенсі слова) світу, 
і викликають пристрасне відношення  до них людини" [5: 60]. Вивчення емоційних концептів 
відбувається на різних на рівнях: на лексичному (І. В. Барсукова, І. О. Воробйова, Н. В. Дорофєєва, 
О. І. Кирьякова, К. О. Погосова, О. С. Сарбаш,) та на фразеологічному (І. О. Волостних, А. В. Малюгіна, 
О. В. Петрочук, Н. А. Хомякова, О. В. Трофімова). На дискурсивному рівні відбувались дослідження як 
окремих емоцій (Н. В. Кирилова, Н. П. Киселюк) так і взагалі категорії емотивності у художніх творах 
різного жанру (С. М. Єршова, Г. М. Лєнько, І. І. Мац, О. Є. Філімонова, Д. В. Філімошина). Наше 
дослідження передбачає діахронічний аналіз мовних одиниць на лексичному та дискурсивному рівнях, 
що дозволяє простежити та виявити еволюцію вираження емоцій у художніх творах, що також зумовлює 
актуальність даного дослідження. Художній текст виконує особливу функцію, пов’язану з 
відображенням явищ та процесів національної історії та культури. Тому лінгвокультурологічний аналіз 
художнього тексту на лексичному рівні надає змогу спостерігати структурні та семантичні особливості 
вираження емоцій. Текст відбиває лінгвокультурологічну ситуацію окремої епохи. Мовний зріз дозволяє 
скласти картину функціонування мови на різних етапах її розвитку: виявити зміни у семантиці, 
прагматиці, синтактиці мовних одиниць.  

Пропонована стаття містить пояснення щодо критеріїв добору матеріалу у дослідженні мовних 
одиниць на позначення емоцій та емоційних процесів, представлених в творах художнього дискурсу 
Великобританії  ХІХ-ХХІ сторіч.  

Різні підходи до класифікації емоцій. Історично термін "емоція" виявився надзвичайно 
резистентним щодо змог його визначення. Можливо, не один інший термін у психології не поєднує таку 
невизначеність з частотою використання. Термін "емоція" походить з латинського emovere та 
перекладається як рухати, збуджувати, підбадьорювати або хвилювати [8].  

Почуття й емоції тісно взаємозалежні, що не потребує  обговорення. Ще У. Мак-Дугалл писав, що 
терміни "емоція" й "почуття" вживаються з великою невизначеністю й плутаниною, що відповідає 
невизначеності й розмаїттю думок про основи, умови виникнення, функції тих процесів, до яких ці 
терміни належать [9: 437].  

Сучасних учених, які намагаються дослідити почуття і емоції, можна поділити на чотири групи. 
Перша група ототожнює почуття й емоції або дає почуттям таке ж визначення, яке інші психологи дають 
емоціям (В. Квін, П. Куттер). Друга група вважає почуття є одним із видів емоцій (емоційних явищ) 
(О. М. Леонтьєв, О. Г. Маклаков). Третя група визначає почуття як родове поняття, що поєднує різні 
види емоцій як форми переживання почуттів (емоції, афекти, настрої, пристрасті й власне почуття) 
(П. О. Рудик). Четверта група вчених-психологів розмежовує почуття й емоції (Г. О. Фортунатов) [9].  

Емоції та почуття являють собою складну реакцію організму, тому можна припустити, що дані 
лексеми мають складну структуру. Отже доцільним є аналіз семантичного простору цих понять. Емоції 
та почуття являються станами, і саме ці стани розкривають свою різноманітність у формі афектів, 
настроїв, відчуттів.  

Аналіз психологічних словників та тлумачних словників англійської мови виявив такі дефініції емоцій та 
почуттів. Емоції – це переживання людиною ситуативного чи дійового значення  предметів та явищ 
минулого, теперішнього або майбутнього. Їхній психоенергетичний потенціал, на відміну від почуттів, 
виникаючи, може швидко збільшуватися, а потім так само легко об’єктивуватися в інше психічне [9: 438].  

Семантичний обсяг поняття emotion "емоція’ можна репрезентувати у такий спосіб: 1) a strong feeling 
such as love, fear or anger; 2) the part of a person’s character that consists of feelings; 3) a strong feeling /a 
natural instinctive state of mind deriving from one’s circumstances, mood, relationships with others; 
4) instinctive or intuitive feeling as distinguished from reasoning or knowledge [8; 10].  
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Семантичний простір поняття "почуття" feeling налічує такі ознаки: 1) something that you feel through 
the mind or through the senses; 2) the idea or belief that a particular thing is true or a particular situation is likely 
to happen; 3) an attitude or opinion about smth; 4) a person’s emotions rather than their thoughts or ideas; 5) 
strong emotion; 6) the ability to understand sb/sth or to do sth in a sensitive way; 7) sympathy or love for sb/sth; 
8) the ability to feel physically; 9) the atmosphere of a place, situation, etc. [8; 10] 

Існує думка, що почуття, являючись складними афективними утвореннями, входять до складу емоцій. 
Так, наприклад, І. С. Костюк запропонував розподілити всю різноманітність переживань на 2 групи: 1) 
відображення ситуаційного ставлення людини до певних об’єктів – це емоція; 2) стійка й узагальнене 
ставлення до об’єктів – це почуття [9: 456].  

Таким чином, аналіз словарних дефініцій понять "емоція" та "почуття’ дозволяє, з одного боку, 
виявити характеристики, які можуть співпадати або бути взаємозамінними та, з іншого боку, встановити, 
що ці поняття не тільки пов’язані з психічними процесами, але й з відчуттями, які допомагають пізнавати 
оточуючий світ.  

Визначення емоції не може існувати без таких понять як настрій, афект, стрес, фрустрація та 
пристрасть. Щодо характеристик цих категорій, то думки вчених-психологів не збігаються. Деякі 
дослідники (Т. С. Кириленко, М. В. Данилова) відносять ці терміни до структурних ознак емоцій, додаючи 
до цього емоційний тон відчуттів, а також власне емоції. Інші автори відносять їх до форм вираження 
емоцій. У той же час емоційний тон відносять до форм емоційного реагування (М. Й. Варій, Є. П. Ільїн). 

На нашу думку, при дослідженні емпіричного матеріалу доцільним є також аналіз таких понять як 
настрій, відчуття, стан, афект, тому що вони є невід’ємною частиною емоцій та являються 
взаємозалежними. Так, при обробці даних із тлумачних словників, був виявлений семантичний об’єм 
поняття "настрій" - mood: 1) the way you are feeling at a particular time; 2) a period of being angry or impatient; 
3) the way a group of people feel about sth; the atmosphere in a place or among a group of people; 4) (grammar) 
any of the sets of verb forms that show whether what is said or written is certain, possible, necessary, etc. 5) 
(grammar) one of the categories of verb use that express facts, orders, questions, wishes or conditions [8; 10].  

Поняття "стан" state представляє собою умову, коли людина відчуває: the mental, emotional or physical 
condition that a person or thing is in – "ментальна, емоційна чи фізична умова, у якій знаходиться суб"єкт 
чи об’єкт". Ми вважаємо, що поняття "відчуття’ - sense також поєднано з поняттями "емоція’ та 
"почуття’, тому що за допомогою відчуттів виникають ті чи інші почуття, завдяки яким людина пізнає 
оточуючу дійсність: 1) on of the five powers (sight, hearing, smell, taste and touch) that your body uses to get 
information about the world around you; 2) a feeling about sth important; 3) an understanding about sth; an 
ability to judge sth; 4) good understanding and judgement; knowledge of what is sensible or practical behaviour; 
5) a normal state of mind; the ability to think clearly; 6) the meaning that a word or phrase has; a way of 
understanding sth [8; 10]. 

Поняття "афекту’ affect також невід’ємно пов’язано з емоційною сферою. При аналізі його дефініції 
виділяємо наступні ознаки: зв’язок з почуттями, емоційний рух; удавання щодо почуттів; прикидання, 
щоб справити враження на кого-небудь; емоцій чи бажання, яке впливає на поведінку [8; 10].    

Вбачаємо, що такі поняття, як "emotion", "feeling", "affect", "mood", "sense", "state" є важливими 
складовими емоційної сфери. Дослідження змісту  даних мовних явищ у художньому дискурсі дозволяє 
розкрити взаємодію мови та культури.  

Багато вчених-психологів займалися проблемою класифікації базових емоцій. Кількість базових 
емоцій варіюється від двох (Б. Вайнер, С. Грехем) до одинадцяти (М. Арнольд) та має різноманітні 
підстави  для включення емоцій до низки базових [9: 478]. Базові емоції слугують як первинні емоції і 
створюють основну мотиваційну систему людського існування, а також ведуть до різних внутрішніх 
переживань та різноманітним зовнішнім проявам цих переживань. Найбільш повною, на наш погляд, є 
класифікація К. Ізарда, який визначає 10 базових емоцій, а саме: радість, інтерес, подив, сум, відраза, 
страх, сором, провина, гнів та презирство [9: 475].  

У нашому дослідженні використовуємо класифікацію концептів на позначення емоцій 
О. Л. Бєссонової. Вона виділяє 3 групи концептів-опозицій: опозиція "задоволення-незадоволення" 
(концепти "fear"; "uneasiness", "anxiety", "concern"; "grief", "sorrow", "sadness"; "danger", "threat"; 
"happiness", "joy"; "desire"; "luck"; "despair"; "disappointment"), опозиція "схвалення-несхвалення" 
(концепти "admiration"; "respect"; "delight"; "rapture"; "anger"; "interest", "curiosity"; "disgrace", "shame"; 
"pride", "vanity"; "surprise"; "gratitude"), а також опозиція "любов-нелюбов" (концепти "love"; "hatred"; 
"conceit") [11: 66-69]. У фокусі нашого дослідженні знаходяться найчастотніші концепти емоцій-
опозицій, які представлені у художньому дискурсі, а саме: love – hatred, contempt; joy, pleasure – grief, 
sorrow, sadness; happiness – unhappiness; "-" -  anger; calmness – anxiety, concern; "-" – fear; також 
виокремлюємо амбівалентні емоції surprise, wonder ;interest, curiosity, які мають двоїсту природу і у 
різних умовах можуть набувати як позитивного, так і негативного значення.    

Критерії добору матеріалу дослідження. Добір матеріалу дослідження з художніх творів англійських 
авторів ХІХ-ХХІ сторіччя проводився з урахуванням декількох критеріїв. Досліджуваний корпус мовних 
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одиниць на позначення емоцій містить приклади мовленнєвих ситуацій та авторські описи. Наприклад: "If you 
only cleared the house, you’d be quite happy, wouldn’t you? Said Herbert, with his hand on his shoulder (Jacobs) 
[12]; "His face flushed with anger, and he said,"Oh very well! I’ll have t show you" (Stapledon) [12]. 

Емпіричний корпус дослідження  було дібрано за низкою критеріїв. По-перше, у контекстах, що 
вивчаються, наявними є лексеми "emotion", "feeling", "affect", "mood", "spirits", "sense", "state". Ці поняття є 
невід’ємними частинами емоційної концептосфери людини. Наведемо приклади, які ілюструють зміст 
понять, що досліджуються: "Controlling her emotion as best she could, she added shakily, "I don’t want to leave 
you" (Stapledon) [12]; "Ascending far above this plane, I felt at first exhilaration; but after many octaves a sort of 
light-headedness and vertigo overtook me, and presently I sank reeling to the few octaves of my normal habitat’ 
(Stapledon) [12]; "To me, in my changed state, it gave a sense of richness, solidity, and vitality quite lacking in 
ordinary music’ (Stapledon) [12]; "He made the best of his visit, seeming to enjoy the society of Ella’s husband, 
who also took a great fancy to him, and showed him everywhere about the neighbourhood, neither of them noticing 
Ella’s mood" (Hardy) [12]; He never referred again to Alfred’s prediction, and I was afraid to mention the subject; 
but I saw that it was affecting his mind quite as painfully as the loss of his property" (Collins) [12].  

По-друге, речення, які увійшли до корпусу емпіричного матеріалу, містять, згідно з теорією 
В. І. Шаховського,  номінацію, дескрипцію та експресію найчастотніших емотивних концептів-опозицій, 
що вербалізуються іменами концептів або їхніми синонімами та антонімами [1]. Аналіз синонімів та 
антонімів, проведеним з використанням словників "Chambers Synonyms and Antonyms" та "The New 
American Roget’s college Thesaurus" виявив, що синонімічні та антонімічні ряди деяких концептів 
співпадають і це доводить складність природи емоцій [13; 14]. Наприклад: 1) мовна номінація 
(актуалізується завдяки протиставленню імен концептів love – hatred) "For him, war was not scientific hate; 
it was love gone mad’(Stapledon) [12]; 2) мовна дескрипція (реалізується за допомогою синоніму емоції 
hatred – дієсловом despise) She heard him say, "I know you despise me, but you’re making a big mistake" 
(Stapledon) [12]; 3) мовна експресія (постає з вуст героя твору, який виражає свій емоційний стан за 
допомогою синоніму емоції grief – distress) "I am profoundly distressed that you should have had this painful 
experience’(Stapledon) [12].  

До корпусу досліджуваного матеріалу увійшли також речення, в яких відбито невербальний прояв 
емоцій. В нашому дослідженні ми  також вивчаємо  засоби кинесики, до яких відносять вираження 
обличчя, міміку, жестикуляцію, пози та візуальну комунікацію, тобто рух очей, погляди, стенічні або 
астенічні реакції. Ми розглядаємо екстралінгвістичні засоби, до яких відноситься сміх або посмішка, 
рухи ротом.  Ще один із різновидів невербальної комунікації персонажів творів формується так, як вони 
"вимовляють" слова. Мається на увазі інтонація, модуляція голосу, плавність мовлення. У художньому 
дискурсі це кодується за допомогою слів, які описують різні види дій героїв.  Наприклад, прояв рухів 
"With a gay gesture she beckoned me into the game’(Stapledon) [12]; мімічний прояв руху бровами "He went 
up to him slowly to stay with him, frowning upon him’ (Stapledon) [12]; мімічна експресія ротом "Barnet 
nodded, and smiled again; but his smile was sadder than hers’ (Hardy) [12]. 

Спираючись на концепти, які пов’язані з емоційною сферою людини, письменники створюють 
метафори, передають неповторні почуття персонажів, допомагають більш яскраво зобразити дію у тексті. 
Дослідження еволюції засобів вербалізації емотивних концептів-опозицій допомагає простежити їхній 
розвиток, виявити особливості відображення того чи іншого періоду літератури на різних рівнях – 
тематичному, граматичному, семантичному.  

Висновки. Таким чином, при дослідженні  категорії емотивності, яка представлена у художньому 
дискурсі Великобританії, можна наголосити на продуктивності лінгвокультурологічного підходу, який 
дозволяє вивчати особливості духовного та культурного досвіду індивіда через мовні концепти. Кожна 
людина є носієм певного культурного досвіду, тому й емоційно забарвлена мовленнєва діяльність героїв, 
яка представлена в творах художнього дискурсу, визначається  концептосферою мови та національною 
концептосферою. Емотивний концепт є культурно зумовленим, складним структурно-змістовим 
утворенням, що вербалізується у мовній картині світу. Процес виокремлення емотивних концептів є 
складним, тому що поняття та характеристики емоційної концептосфери є нечіткими. Уявлення про 
полярність світу ускладнює виокремлення чітких емоцій. Аналіз психологічних та лінгвістичних джерел 
дозволив виявити характеристики складових емоційної сфери людини: емоції, почуття, настрою, афекту, 
стану, відчуття. Формування корпусу фактологічного матеріалу здійснено із застосуванням низки 
критеріїв, через які встановлено контексти з наявністю лексем "emotion", "feeling", "affect", "mood", 
"spirits’, "sense’, "state’, найчастотніші емотивні концепти-опозиції, які вербалізуються за допомогою 
імен концептів, їхніх синонімів ті антонімів, а також мовні засоби невербального вираження емоцій, до 
яких входять міміка, жестикуляція, пози та ін. Перспективу дослідження вбачаємо у створенні 
семантичної класифікації емотивних концептів-опозицій.  
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Матеріал надійшов до редакції 30.05. 2013 р. 

Малиненко А. Е. Принципы подбора языкового материала в исследовании эмотивных концептов-
оппозиций. 

Статья посвящена определению критериев подбора языкового материала в исследовании эмотивных 
концептов-оппозиций, которые вербализируются в художественном дискурсе Великобритании ХІХ-ХХІ 
веков. Были проанализированы подходы для определения основных составляющих терминологического 

аппарат исследования. Был выяснен ряд эмотивных концептов-оппозиций, которые являются объектом 
исследования. 

Malynenko O. Е. Principles of Language Material Selection in Research of Emotive Concepts-Oppositions. 

The article deals with determining of language material selection’s criteria  in research of emotive concepts-
oppositions that are verbalized in Great Britain literary discourse of XIX-XXI centuries. Approaches for setting  

main constituents of terminological system in research have been analyzed.  A number of emotive concepts-
oppositions, that are the objective of research has been clarified.
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МІСЦЕ ДИСКРИМІНАТИВІВ У  СИСТЕМІ СУБСТАНДАРТНИХ ОДИНИЦЬ  

Стаття присвячена визначенню системних характеристик дискримінативів, безпосередньо їх місця у 
стильовому реєстрі ненормативних одиниць. В дослідженні порушено питання норми, виокремлено 

основні її види. Проаналізовано межі нормативності та ненормативності мовних одиниць. Розглянуто 
підходи до поділу ненормативних одиниць. Головна увага зосереджена на авторській точці зору щодо 

класифікації лексичних та фразеологічних одиниць у системі субстандарту. 

З лінгвістичної точки зору в межах кожної мови певне місце займають дослідження субстандарту, до 
якого більшість лінгвістів відносять знижену розмовну лексику,  сленг,  жаргонізми,  вульгаризми та 
табуйовані слова та вирази [1: 158]. На нашу думку, до цього переліку доцільно віднести й 
"дискримінативи". 

Оскільки дискримінативами можна вважати такі ненормативні вербальні маркери реалізації явища 
дискримінації, які навмисне вживаються у мові з метою приниження окремої особистості чи групи в 
цілому на основі об’єктивної ознаки за національністю, релігійними чи політичними переконаннями, 
расовою приналежністю тощо.  

Акцентуємо увагу на різниці понять "дискримінація" та "образа". Якщо оцінювання стосується 
категорії в цілому, як, наприклад, all foreigners are lazy (всі іноземці є ліниві), або конкретної людини як 
представника цієї категорії, наприклад, he is as lazy as any foreigner (він такий лінивий, як і будь-який 
іноземець), то таке явище розглядається як дискримінація. Образою слід вважати оцінювання певної 
індивідуальної ознаки людини, що не має жодного відношення до соціальної категорії [2: 3]. 

Виходячи з тлумачення даного терміну, можна з впевненістю сказати, що дискримінативи посідають 
певне місце у субстандартній, або ненормативній підсистемі мови. Мета дослідження полягає в аналізі 
функціонування дискримінативних одиниць в межах субстандарту. Для вирішення поставленої мети, 
виокремимо наступні завдання: 1) розкрити поняття нормативність та субстандарт; 2) проаналізувати 
класифікації субстандартних одиниць; 3) визначити місце дискримінативів у стильовому реєстрі 
субстандартних одиниць. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що до сьогодні  значну увагу приділено питанням мовної 
політкоректності, тоді як полярно протилежне явище лінгвістичної дискримінації і досі залишається 
відкритим питанням. Об’єктом дослідження є лексичні дискримінативні одиниці. Предметом роботи є 
системні характеристики дискримінативів, а саме їх стильова диференціація в межах класу 
ненормативних одиниць. 

Досліджуючи поставлену проблему, слід звернутися до питання норми та нормативності. Загалом 
норму можна визначити (від лат. norma – керівний початок, правило, зразок) як встановлений стандарт 
для оцінки того, що існує, і створення нових об'єктів [3]. Тлумачення терміну норма залежить від сфери 
дослідження та методологічних прийомів. В нашому дослідженні під нормою ми розуміємо сукупність 
правил (регламентацій), що впорядковують вживання мовних засобів у мовленні індивіда відповідно до 
сфери комунікації.  

Серед основних мовних норм виокремлюють: орфоепічні й акцентні – регулюють належну вимову 
звуків і словосполучень, наголошення та інтонації; графічні – правильну передачу звуків на письмі; 
орфографічні – написання слів згідно з правописом; лексичні – вживання слів у властивих їм значеннях; 
морфологічні – нормативне використання морфем; синтаксичні – регулюють правильне поєднання та 
розміщення слів у словосполученні, реченні, речень у тексті; стильові – відповідають за правильність 
відбору мовних засобів відповідно до умов спілкування; пунктуаційні – регулюють нормативність 
вживання мовних знаків [4: 54]. 

Зважаючи на вищезазначений перелік, дискримінативи не є порушенням орфоепічної, графічної, 
орфографічної, пунктуаційної, лексичної та граматичної норми. Проте досліджувані нами одиниці 
виходять за межі стильової норми. Вживання дискримінативів має на меті виразити зневажливе та 
принизливе ставлення суб’єкта дискурсу до певної соціальної групи. Тому, дискримінативи є також 
порушенням соціально-етичної норми. Під соціальною дискримінацією розуміємо категоріальний погляд 
на людину за певною об’єктивною соціальною ознакою та негативна оцінка відповідної соціальної групи 
[5: 13]. Категоріальним поглядом вважається мовне "посилання" на людину за допомогою соціальних 
категорій, наприклад: "єврей", "турок", "циган", man, woman, Christian, Muslim, he / she gay тощо. У 
цьому випадку людина, про яку йдеться, сприймається не як окремий індивідуум, а як носій певної 
соціальної категорії [2: 2]. Не можна не зазначити, що дискримінація як явище, а також вербальні 
маркери її реалізації, є порушенням правової норми. Принцип неупередженого ставлення є одним із 
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найважливіших у міжнародному праві і ґрунтується на загальноправовому принципі рівності 
можливостей і заборони дискримінації. Принцип заборони дискримінації закріплено в міжнародно-
правових актах, таких як Загальна декларація прав людини 1948 року, Міжнародний пакт про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 року, декількох конвенціях Міжнародної Організації Праці, Конвенції 
про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок, а також у Статуті Організації Об'єднаних Націй, 
мета якого є заохочення і розвиток загальної поваги до прав людини і неупереджена реалізація основних 
прав незалежно від раси, статі, мови чи релігії. В положеннях Комітету з ліквідації расової дискримінації 
зазначено, що кримінальні злочини, скоєні з расових чи етнічних мотивів, а також вербальні прояви 
вираження етнічної ворожнечі є суміжними з явищем дискримінації. Проте вербальна дискримінація 
поки не має чіткого юридичного визначення і покарання. 

Наступним важливим аспектом вважаємо визначення межі нормативності та ненормативності 
лексичних одиниць, зокрема дискримінативів. Так, Й. А. Стєрнін [6] стверджує, що літературна та 
розмовна лексика і фразеологія, тобто така, вживання якої відповідає прийнятим у суспільстві нормам 
літературної та розмовної мови, утворюють нормативний пласт лексико-фразеологічної системи. Якщо 
лексика і фразеологія вживаються відповідно до норм літературної та розмовної мови, то таке 
слововживання з морально-етичної точки зору сприймається суспільною свідомістю як пристойне, а 
спосіб мовного вираження відповідної інформації за допомогою пристойної лексики може бути названий 
пристойним. Таким чином, пристойна лексика, пристойна мовна форма вираження думки – це 
використання нормативної лексики і фразеології. 

Ненормативна лексика і фразеологія є функціональним прошарком лексики і фразеології у мовній 
свідомості суспільства і в громадській думці, який розглядається як такий, що містить одиниці, які 
підлягають виключенню із публічного вживання [6]. Не викликає сумнівів той факт, що дискримінативи 
належать до останнього прошарку лексики, оскільки їх вживання, в будь-яких умовах спілкування є 
вираженням агресії та провокуванням конфліктів. Саме з цих причин дискримінативи заборонені у 
публічному вживанні.  

Причиною уваги лінгвістів до субстандарту в цілому, та його складових зокрема, є сучасна мовна 
ситуація. Сучасний етап розвитку суспільства характеризується загальним зниженням офіційного 
мовлення, популяризацією субстандарту та активним проникненням його складових у масову культуру, 
що, у свою чергу, призвело до зниження норми та естетики мовленнєвих ідеалів споживачів ЗМІ. Зміни й 
порушення стандартизованого книжкового та розмовного мовлення набули масового характеру під 
впливом мови періодичних видань, радіо і телебачення. Глобально звузилася сфера вживання високого, 
патетичного стилю під впливом нейтрального. Колишню зону нейтрального стилю мовлення зайняли 
більш експресивні фамільярно-розмовний стиль та розмовний стиль зниженого регістру, які мають 
прагматичні переваги над попереднім – здатні краще впливати на свідомість читача [7: 128].  

Термін субстандарт визначається найчастіше як "ex negativo", до якого відносять ті елементи, які, 
якщо виходити зі стандартної мови, знаходяться на протилежній осі. За доцільне вважаємо зазначити, що 
раніше до пласту субстандарту відносилися лише ті класи лексичних одиниць, що мали негативне 
значення, проте сьогодні межі субстандатру значно розширилися, тому, наприклад, просторіччя, сленг, 
діалекти тощо хоч і функціонують за межами норми, проте не мають пейоративного значення. 

Відсутність точного визначення терміну "субстандарт", введеного в науковий обіг у 30-ті роки 
Блумфільдом, спонукало лінгвістів неодноразово звертатися до теоретичного обговорення дефініції 
субстандарту. Дескриптивний аналіз різновидів окремих мов поклав початок дискусії, але не призвів до 
єдиного визначення цього лінгвістичного поняття. Жодної визначеності не вносять і словники. Так 
лінгвістичні словники, видані в Німеччині, виходять з терміну Standartsprache, який протиставляється 
діалекту і соціолекту [8]. 

Ще складнішим питанням постає розподіл лексичних та фразеологічних одиниць на класи в межах 
субстандарту. Розглядаючи класифікацію Крістала, який ділить ненормативні одиниці на три класи: табу 
(taboos), інвективи (abuse units) та безадресні одиниці, які виражаються за допомогою інтенсифікаторів 
(swearing), не можна не погодитися з В. І. Желвісом, який вважає такий розподіл не повним та суперечливим.  

Проаналізуємо, наприклад, англійське shit. Якщо вживати його як  вигук (український еквівалент "чорт 
забирай!", "лайно!"), тоді це слово являється інтенсифікатором емоційного стану мовця. У той же час, у ряді 
соціальних груп воно вважається як табу, і тоді його місце в першій групі. Вжите в складі складного слова на 
кшталт shithead (бовдур) дана одиниця може вживатися як образа, тобто входить до класу інвективів (abuse 
words) [9]. Варто наголосити, що дана лексична одиниця також входить до класу лайливих слів.  

Досліджуючи місце дискримінативів в межах субстандарту, доречним вважаємо також розглянути 
класифікацію російського мовознавця Й. А. Стєрніна. Вчений ділить ненормативну лексику на три 
розряди – знижену, інвективну і нецензурну. Дозволимо не погодитися із деякими аспектами зазначеної 
класифікації. Так учений зазначає, що інвективна лексика містить різку узагальнену несхвальну оцінку 
об'єкта номінації – особи, явища, предмета. По відношенню до людини такі лексичні одиниці можуть 
вживатися як з наміром образити чи принизити адресата, так і використовуватися безособово, для 
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спонтанного викиду емоцій. Використання інвективної лексики засуджується суспільною свідомістю з 
морально-етичної точки зору, але ці одиниці не є цілком забороненими [6]. 

Нецензурна лексика, на думку автора, визнається суспільною свідомістю як абсолютно неприпустима 
в публічному вживанні. Нецензурна лексика може виражати як негативну, так і позитивну оцінку або 
емоцію. Також Й. А. Стернін зазначає, що до нецензурної лексики в сучасній російській мові слід 
однозначно відносити п'ять слів, таких як нецензурне позначення чоловічого статевого органу  (х...), 
нецензурне позначення жіночого статевого органу (п ..зда, м ..нда), нецензурне позначення процесу 
статевого акту (е ...ть) та нецензурне позначення жінки розпусної поведінки на букву "б", а також всі 
похідні слова, що містять у своєму складі один із цих коренів. Вживання нецензурних слів з юридичної 
точки зору не є порушення прав людини, вони заборонені лише з морально-етичних переконань.  

На нашу думку зазначений розподіл є неоднозначним. За Й. А. Стерніним [6] інвективна лексика не 
завжди вживається з метою образи та приниження реципієнта, проте ми дотримуємось протилежної 
думки. Клас інвективних одиниць функціонує  як образливий та використовуються такі слова для 
применшення гідності адресата. Також в зазначеному розподілі межі між досліджуваними одиницями є 
нечіткими. Ми вважаємо, що кордони між цими класами є відкритими для міграції лексичних одиниць з 
одного класу в інший. Так, наприклад, інвективні та нецензурні одиниці можна віднести і до розряду 
зниженої лексики, а також нецензурна лексика може належати до класу інвективних слів. 

Таким чином, беручи до уваги проаналізоване вище, ми пропонуємо власну точку зору щодо поділу 
лексичних та фразеологічних одиниць в межах субстандарту. Всі ненормативні одиниці можна поділити на 
знижені та заборонені. Розглядаючи клас зниженої лексики та фразеології не можна не погодитися із 
Й. А. Стерніним, який під даним класом, до якого належить сленг, жаргон, просторіччя та вульгаризми, 
розуміє такі одиниці, вживання яких в публічній сфері зазвичай визнається недоречним і при цьому негативно 
характеризує мовця. Ми пропонуємо до зниженої лексики та фразеології також відносити деяку частину 
лайки, наприклад bugger off (забиратися геть), hell naw (вираження заперечення), shut up (заткнись), shirt, crap 
(рос. дерьмо). Вживання таких одиниць однозначно засуджується громадською думкою та підлягає 
виключенню з публічного вжитку (тобто з вживання в громадських місцях). Однак ці слова можуть бути 
допустимими всередині певних соціальних, вікових, територіальних, а також гендерних груп. 

На межі зниженої та забороненої лексики та фразеології ми виділяємо інтенсифікатори, наприклад, 
shit-hot (рос. охренительный), damn (прокляття), he thinks he is dick/devil/cholera knows how smart (він 
холера знає який розумний або рос. он п**дец какой умный), під якими розуміємо такі одиниці 
зниженого регістру, що передають емоційний стан мовця, його позитивну чи негативну оцінку предмета, 
явища тощо. Слід відмітити, що в даній класифікації ми беремо до уваги тільки ті інтенсифікатори, що 
порушують мовну, а також соціально-етичну норму, проте є частина зазначених одиниць, що не 
належать до субстандарту. До забороненої лексики та фразеології ми відносимо всі табу. За своєю 
сутністю табу – це щось сильніше, ніж звичайна заборона. Первинно воно означало релігійну заборону 
певних дій, слів тощо, порушення яких каралося. Зараз під табу мають на увазі будь-яку заборону, 
пов’язану із дотримуванням соціальних норм, із певних сакральних чи профанних причин. До табу 
належить: 1) частина лайливих одиниць, наприклад asshole, assmunch (повний дурень), motherfucker 
(неприємна людина, х*й), cocksmith (педик); 2) деякі інтенсифікатори, прикладом яких є f*cking (рос. 
чертовски), holy f*ck (рос. о*уеть); 3) підклас блюзнірств (blasphemy words), тобто такі лексичні 
одиниці, які виражають зневажливе ставлення до сакральних предметів та явищ, наприклад, goddamn, 
Jesus Christ та похідні. Проте з акцентуємо увагу на тому, що блюзнірство як явище є суб’єктивним, 
оскільки поняття сакральності у кожного різне. Тому вживання одиниць даного класу з метою зневаги та 
глузування з предметів, явищ, осіб тощо буде вважатися образливим для тих людей, котрі вважають ці 
явища, предмети тощо святими. Для інших такі одиниці не матимуть пейоративного значення. Інвективи 
– слова і вирази, що містять у своїй семантиці, експресивному забарвленні та оцінному компоненті 
інтенцію принизити, образити, зганьбити адресата мовлення, в різкій і цинічній формі, наприклад, 
scrubber (шльондра), bastard (мудак, сучий син), wetback (мексиканець-нелегал); 4) дискримінативи, що 
також належать до останніх двох підкласів, оскільки дані одиниці використовуються свідомо для 
приниження гідності адресата на основі його об’єктивно-відмінних від адресанта ознак, таких як мова, 
колір шкіри, віросповідання, національність, наприклад, mick (ірландець), spic (образливе найменування 
мексиканців). 

Так вживання дискримінативу kike ("жид") є інвективною лексичною одиницею, бо виражає негативну 
оцінку стосовно представника єврейської меншини, а також словом табу, оскільки вживається з метою 
спрямованої образи певної соціальної групи і, відповідно, має агресивний характер, тому "kike" заборонено у 
вживанні в публічних місцях з метою уникнення конфлікту між представниками єврейської та іншої нації.  

Отже визначити остаточне місце лексичних та фразеологічних одиниць в рамках субстандарту майже 
неможливо, оскільки межі між зонами нормативності та ненормативності є досить нечіткими та кордони 
між цими регістрами є відкритими для переходу одиниць з одного класу в інший. Також рухливості 



Ю. С. Масель. Місце дискримінативів у  системі субстандартних одиниць 

 271 

набуває і норма, яка є критерієм стилістичної диференціації мовних одиниць. Зниження її межі 
обумовлено сучасною тенденцією до загальносистемного зсуву у напрямку до субстандарту.  

Досліджуючи дискримінативи зауважимо, що вони є більш стабільними у функціонуванні та не 
мігрують між класами. Оскільки дані вербальні одиниці не лише виражають дерогативне ставлення 
мовця до суб’єктів дискурсу, а й принижують іхню гідність, дискримінують людей за певними 
відмінними ознаками по відношенню до інших, їх місце у системі субстандартних одиниць у класі табу 
та підкласах інвективів та блюзнірства. 
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Масель Ю. С. Место дискриминативов в системе субстандартных единиц. 

Статья посвящена определению системных характеристик дискриминативов, их места в стилевом 
реестре ненормативных единиц. В исследовании затронут вопрос нормы, выделены основные ее виды. 

Проанализированы границы нормативности и ненормативности языковых единиц. Рассмотрены 
подходы к делению ненормативных единиц. Главное внимание сосредоточено на авторской точке зрения 

о классификации лексических и фразеологических единиц в системе субстандарта. 

Masel' Yu. S. The Place of Discriminatives in the System of Substandard Units. 

The article is devoted to the definition of system characteristics of diskriminatives, their place in the stylistic 
register of non-standard units. The study touched upon language standard, and its main types. The borders of 

standard and non-standards language units have been analyzed. The approaches to the division of non-standard 
units have been considered. The main focus is on the author's point of view on the classification of lexical and 

phraseological items in the substandard system. 
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ОНТОЛОГІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМУНІКАТИВНОЇ СИТУАЦІЇ СПОКУСИ 

У статті розглянуто характеристики комунікативної ситуації спокуси, окреслено її структурні 
особливості та визначено обсяг поняття "спокуса". Встановлено, що спокуса є різновидом мисленнєво-
комунікативної діяльності, яка спрямована на досягнення певних цілей шляхом прямої та/або непрямої 

демонстрації седуктивного атрактора з метою збудження актуальних потреб. Прагнення 
задовольнити негайні потреби уможливлює седуктивний вплив на бенефіціанта. Виокремлено 

седуктивні атрактори матеріального, соціального та сексуального характеру, що спрямовані на 
збудження нижчих та вищих потреб. 

Сучасне мовознавство приділяє особливу увагу умовам, в яких перебігає акт спілкування, що і робить 
нашу розвідку актуальною. Сьогодні різноманітні аспекти комунікативної ситуації виступають об’єктом 
лінгвістичних досліджень (наприклад, комунікативні ситуації спонукання-реакція [1], обурення [2], 
вибачення [3], відчуження [4], непорозуміння [5], флірт [6],  виправдання [7], домінування [8], освідчення 
в коханні [9], примирення [10], побутовий конфлікт [11], конфлікт [12]). Незважаючи на детальне 
вивчення комунікативних ситуацій, комунікативна ситуація спокуси поки не набула достатньої уваги з 
боку лінгвістів, що і визначає актуальність нашого дослідження. Метою даної статті є виявлення 
онтологічних характеристик комунікативної ситуації спокуси. 

Поняття комунікативної ситуації є одним із центральних у сучасному мовознавстві, проте не існує 
його загально прийнятого значення. З одного боку, комунікативна ситуація завжди конкретна й 
неповторна, а з іншого – виступає як варіант якогось типу, точніше – ряду типів комунікативних 
ситуацій [13: 27].  

Зазвичай, комунікативними ситуаціями називають такі, які мовець здійснює відповідно до мети, 
мотивів і завдань мовленнєвого спілкування та згідно із соціальними і культурними нормами 
мовленнєвої поведінки, прийнятими у певному соціокультурному середовищі та наближеними до 
реальності [14: 10].  

Услід за І. Є. Фроловою [12: 51], під комунікативною ситуацією ми розуміємо єдність об'єктивного й 
суб'єктивного, лінгвального й позалінгвального планів. Природа комунікативної ситуації дозволяє 
поглянути на неї у двох аспектах: процесуальному, або континуальному, що демонструє зв'язки між 
фізичним / соціальним світом, внутрішнім світом індивідів і мовленням; результативному, або 
дискретному, котрий виявляє набір / характеристики / взаємозв'язки ситуаційних (вербальних і 
позавербальних) складників, релевантних для сприйняття певної конфігурації як типового зразка. 

Розглядаючи комунікативну ситуацію спокуси, необхідно, перш за все, визначити суть поняття 
спокуси. Спочатку іменник "спокуса" skándalon і дієслово "спокусити" skandalídzō зустрічається в 
грецькій мові. У дієслова skandalídzō було значення "робити так, щоб хто-небудь оступився". Грецьке 
слово "спокуса" було запозичено у пізню латинь – scandalum "спокуса, камінь спотикання". Слово 
seduction прийшло до англійської мови від латинського слова "seductionem (nom. seductio)". Слово 
seduction увійшло до англійської мови і через французьке слово "séduction" (1520-ті роки (початок 
ХVIст.). Латинське слово "scandalum" дало також німецьке "Skandal", іспанське "escandalo", італійське 
"scandalo". В основі поняття спокуси лежить уявлення про певну перешкоду на шляху, що зупиняє або 
призводить до падіння. Спочатку слово seduction використовувалося з посиланням на дії або 
переконання; у сексуальному плані почало використовуватися від 1769 [15]. 

Звернемося до сучасних англійських словників. Дефініційний аналіз лексеми "seduction" базується на 
порівнянні значень, поданих у 22 англомовних словниках (табл.1.1., 1.2.).  

Таблиця 1.1. 
Дефініційний аналіз значення лексеми "seduction" 

Компонент лексичного 
значення І* II III IV V VI VII VIII IX X XI  

1. the act of seducing (or the 
state of being seduced) + – + + + – – + + + + 8 

2. the condition of being 
seduced + – – – + – – – – + + 4 

3. smth that seducers or has 
the qualities to seduce; 
enticement 

+ – – – – – – + – + – 3 
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4. the attractive quality of 
smth – – – – – – – + + – – 2 

5. the process and act of 
persuading or convincing 
someone to do smth, often 
sexual (especially for the first 
time; against his or her wish; 
with someone older or more 
experienced) 

– + – – – + + + – – – 4 

6. a means of seduction 
(temptation; enticement) – – + – + – – – – + – 3 

7. smth that strongly attracts 
people, but often has a bad 
effect on their lives, enticing 
someone astray from right 
behavior (as the seduction of 
money, wealth) 

– + – – – + + + – + – 5 

8. an act of winning the love 
or sexual favor of someone – – – – – – – – – + – 1 

9. the fine art of manipulating 
people based on physical 
attraction and desire 

– – – – – – – – – – – 0 

 
 Таблиця 1.2. 

Дефініційний аналіз значення лексеми "seduction" 
Компонент лексичного 

значення 
XIІ XIII XIV XV XVI XVII XVIII XIX XX XXI XXII   

1. the act of seducing (or the 
state of being seduced) – + + + + + – – + + – 7 15 

2. the condition of being 
seduced – – – + + + – – – – – 3 7 

3. smth that seducers or has 
the qualities to seduce; 
enticement 

– – + + – – – + – – – 3 6 

4. the attractive quality of 
smth – – – – – – – – – – – 0 2 

5. the process and act of 
persuading or convincing 
someone to do smth, often 
sexual (especially for the first 
time; against his or her wish; 
with someone older or more 
experienced) 

– – – – – – – – – – – 0 4 

6. a means of seduction 
(temptation; enticement) + – – – + + – – – – – 3 6 

7. smth that strongly attracts 
people, but often has a bad 
effect on their lives, enticing 
someone astray from right 
behavior (as the seduction of 
money, wealth) 

+ – – – – – + + + + + 6 11 

8. an act of winning the love 
or sexual favor of someone + – – – – – + – – – + 3 4 

9. the fine art of manipulating 
people based on physical 
attraction and desire 

– + – – – – – – – – – 1 1 
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Шляхом суспільної вибірки ми склали загальне визначення лексеми спокуса "seduction", що 
найчастіше повторюється в 22 словниках.  

Отже, спокуса визначається як: акт спокушання (або стан, коли тебе спокушають); те, що сильно 
привертає людей, але часто погано позначається на їхньому житті, зваблювання від правильної поведінки 
(спокушання грошима); умова для спокушання; те, що спокушає, або спрямовано, щоб спокусити; засіб 
спокушання, зваблювання, ваба, приманка; процес або стан переконання когось зробити щось, як 
правило сексуальне (особливо вперше, проти власного бажання, з кимось старшим або більш 
досвідченішим); акт завоювання любові або сексуальної прихильності когось; приваблива якість чого-
небудь; мистецтво маніпулювання людьми на основі фізичного потягу і бажання. 

Зважаючи на усе вищевказане, ми вважаємо за доцільне визначити спокусу як різновид мисленнєво-
комунікативної діяльності, яка спрямована на досягнення певної мети шляхом прямої/непрямої 
демонстрації седуктивного атрактора з метою збудження актуальних потреб, що у свою чергу 
уможливлює седуктивний вплив на бенефіціанта. 

Ми виокремлюємо наступні компоненти комунікативної ситуації спокуси: 1) двох, як мінімум, 
партнерів по спілкуванню: адресанта (людини, яка спокушає) і адресата (тієї людини, на яку спрямована 
спокуса); 2) приманки (потенційної/реальної); 3) цілі спілкування; 4) комунікативних обставин; 
5) вербального і/або невербального вираження комунікативних інтенцій співрозмовників. 

Розглянуті структурні компоненти ситуації спокуси знаходяться між собою у відносинах 
взаємовпливу і взаємозалежності. Найважливішими компонентами досліджуваної ситуації є адресант та 
адресат як мовні особистості – носії певних знань і уявлень. Адресант знаходиться у центрі 
комунікативної ситуації. Він є активним, домінуючим, впевненим, виступає у ролі нападника. Мішенню 
впливу адресанта є наявна потреба адресата. Комунікативну ситуацію спокуси можна вважати 
агресивною з огляду на розуміння агресії як вторгнення в особистий простір, думки. Виходячи з цього, 
адресант може розглядатись як агресор. Адресат, в свою чергу, виступає пасивним, невпевненим; 
визначається як жертва; долає власний встановлений бар’єр у вигляді принципів, життєвих та релігійних 
переконань; захищається, опирається. У комунікативній ситуації спокуси адресант та адресат виконують 
ролі, вступають у соціальну гру.  

На сам факт виникнення ситуації спокуси впливає приманка (атрактор). Виокремлюємо такі типи 
приманки: матеріальна, соціальна, сексуальна. Вона націлена на задоволення нижчих та вищих потреб. 
Розглянемо можливі способи демонстрації приманки: 1) вона може бути реальною або можливою, може 
демонструватися як пряма/непряма або у вигляді натяку; 2) величина приманки впливає на адресата, так 
як вона спрямована на його наявні потреби; 3) атрактор (приманка) пов’язан з обіцянкою та гарантією; 4) 
приманка (її необхідність, краса і привабливість) впливає на адресата і визначає характер його реакції на 
мовні дії адресанта; 5) використання приманки залежить від обставин, міжособистісних та статусних 
характеристик. 

Розвиток комунікативної ситуації спокуси залежить від стабільних і ситуативних чинників спокуси. 
Можна виокремити загальний та конкретний контекст ситуації спокуси. До загального контексту 
відносяться гроші, любов, релігія, а до конкретного – конкретна ситуація спокуси. Комунікативна ситуація 
спокуси може бути підготовлена або спонтанна, але виглядає і розглядається як спонтанна. Перспективу 
подальших досліджень становить вивчення прагматичного та когнітивного аспектів явища спокуси. 
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Матушевская Н. В. Онтологические характеристики коммуникативной cитуации соблазна. 

В статье рассмотрены характеристики коммуникативной ситуации cоблазна, очерчены ее 
структурные особенности и определен объём понятия "соблазн". Установлено, что соблазн является 

разновидностью мыслительно-коммуникативной деятельности, направленной на достижение 
определенных целей путем прямой и / или косвенной демонстрации седуктивного аттрактора с целью 

возбуждения актуальных потребностей. Стремление удовлетворить немедленные потребности 
осуществляет седуктивное влияние на бенефицианта. Выделены седуктивные аттракторы 

материального, социального и сексуального характера, направленные на возбуждение низших и высших 
потребностей. 

Matushevska N. V. Ontological Characteristics of Communicative Situations of Seduction. 

The article deals with the characteristics of the communicative of situation seduction. Its structural 
characteristics are outlined and the extension of "seduction" is defined. It is established that seduction is a kind 

of mental and communicative activities aimed at achieving certain objectives through direct and / or indirect 
demonstration of a seductive attractor aimed at the excitation of current needs. The desire to satisfy immediate 

needs effects seductive impact on a beneficiaries. Seductive attractors of financial, social or sexual nature aimed 
at  stimulation of the lower and higher needs are singled out. 
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САКРАЛЬНИЙ ОНІМНИЙ ПРОСТІР ПОЕЗІЇ  ОЛЕГА ОЛЬЖИЧА 

У статті розглядаються синонімічні ряди теонімів  у творчому доробку Олега Ольжича, фактичний 
матеріал проаналізовано за принципом лексико-семантичної організації лексики та подано за 

найповнішим виданням поезій автора (збірка "Вибране"). Еволюція сакралізмів простежується з 
урахуванням лексикографічних джерел. Сакральний онімний простір розглядається у межах понятійних 

груп: Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Увага приділяється античним міфонімам та агіонімам, а 
саме символу Богородиці. 

Постановка проблеми та аналіз останніх публікацій. Дослідження проблеми sacrum різними галузями 
філологічної науки особливо пожвавилися за останні два десятиліття. Нещодавно побачили світ 
фундаментальні монографії, об’єктом яких є вивчення різних виявів сакрального у мові, мовленні, художній 
літературі (монографічні дослідження П. Мацькова "Концептосфера БОГ в українському мовному просторі" 
(2007), М. Скаб "Закономірності концептуалізації та мовної категоризації сакральної сфери" (2008), 
І. Набитовича "Універсум sacrum" у  в художній прозі (від Модернізму до Постмодернізму)" 
(2008). Акцентуємо також, що вельми важливі питання зв’язків художнього та конфесійного різновидів 
української літературної мови з огляду на екстралінгвальні (войовнича атеїстична ідеологія) та власне мовні  
(занепад конфесійного стилю в материковій українській мові) причини довго залишалися поза увагою вчених. 

У період демократизації українського суспільства, пов’язаний передусім зі здобуттям нашою 
державою незалежності, відновився й активно розвивається у літературній мові конфесійний стиль. 
Разом з дослідженнями багатьох питань, пов’язаних з ним, увагу науковців привернула проблема його 
лексичних зв’язків із мовою поезії. Функціонуванням  сакральних лексем у народній поезії і творчості 
українських поетів присвячені публікації Н. Бойко, А. Бондаренко, Л. Гнатюк, К. Гриньків, Н. Дудко, 
Н. Журавльової, Н. Каторож, А. Коваль, М. Лесіва, Г. Наконечної, В. Німчука, Н. Пуряєвої, Н. Сологуб, 
М. Юрковського та ін. Семантико-стилістичні особливості окремих зразків сакральних експресем поряд 
з іншими групами лексичних одиниць, що функціонують в українських поетичних текстах різних 
авторів, аналізують у своїх дослідженнях Л. Пустовіт, Т. Берест, М. Мельник, Л. Петрова, 
Л. Селіверстова, О. Черевченко. Однак і на сьогодні до кінця не схарактеризована лінгвістична природа 
сакральної лексики, залишається невстановленим  її компонентний склад, спільні ознаки сакральних 
одиниць, досі ґрунтовно не описані семантико-стилістичні особливості їх реалізації в поетичному 
контексті. Не став об’єктом спеціального дослідження онімний простір поезії Олега Ольжича. Це і 
зумовило вибір дослідження та його актуальність, оскільки є потреба, враховуючи стійкий інтерес 
сучасного мовознавства до проблем художнього стилю і, зокрема, його зв’язків з іншими різновидами 
літературної мови, зокрема конфесійним, досліджувати сакральний простір поетичних текстів 
конкретних авторів, щоб заповнити лінгвостилістичну лакуну, спричинену верховним "табу на думання" 
та войовничим атеїзмом. 

"Усе живе в українській ліриці ХХ століття,  – зазначає В. Моринець, – має в собі більш чи менш 
виражений, але обов’язковий трансцендентний порив, сакральне відчуття Абсолюту, незалежне від диктату 
суспільної практики, конкретних історичних обставин й агресивних стереотипів суспільної свідомості" [1:15]. 
На лексичному рівні це виявляється крізь призму християнських теонімів, адже саме вони відображають 
низку філософських і релігійних переконань, естетичних прагнень та емоційних відчуттів. 

Празька школа, яка постала в еміграції у міжвоєння минулого століття, – унікальне явище в історії 
української літературної мови. Яскравий талант і патріотизм таких поетів, як Є. Маланюк, О. Ольжич, 
О. Лятуринська, О. Теліга, О. Стефанович, пояснюють той факт, що їхня творчість заповнила прогалину  
в українській літературі періоду 30-50-х років минулого століття. Їхній ліричний доробок істотно 
вирізняється в українській літературі ХХ століття вольовими імперативами, націєтворчим пафосом, 
синтезом національного світовідчуття і європейського модернізму.      

У використанні сакральної лексики поети-пражани звертались до  традицій світової та української 
літератури. Це простежується у використанні ними цілої низки міфонімів, які включають в себе 
міфоантропоніми, міфотопоніми, міфозононіми, міфоперсоніми і теоніми, а також агіоніми. Теоніми – 
назви богів і божеств. Їх, своєю чергою, поділяють на монотеїстичні (у тому числі християнські) і 
політеїстичні (язичницькі).  

Мета дослідження – різноаспектно дослідити специфіку вербалізації сакральних онімів в поезії 
Олега Ольжича. 

Олег Ольжич – герольд нескореного покоління, один з найяскравіших представників вогняної музи 
творців-націоналістів "празької школи". Його, як багатьох інших своїх синів і дочок, рідна нація 
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сприймала через окуляри марксистсько-ленінської ідеології як ворога. Його доля та чин  зовсім 
замовчувалися, або потворно перекручувалися [2: 5]. У статті "Українська історична свідомість" 
Олег Кандиба прямо вказав на глибинну міфічну ідею Божої опіки над нашою нацією: "Це почуття 
посвяченості землі, чинів і зброї – спільноти, таке ж далекосягле своїм значенням, як Боже помазання її 
провідників. Божа благодать. Що сходить на прапори народу чи війська, виключаючи кожний сумнів, –  
це те головне, що рішає про її перемогу" [3: 182]. 

Дослідження теонімних назв проводимо у творчому доробку Олега Ольжича у межах  синонімічних  
рядів з домінантою Бог. Вони складаються з декількох поняттєвих груп. До першої  відносимо 
позначення Бога як  Абсолюту (Господь, Господь Бог). В. Шевченко у словнику-довіднику з 
релігієзнавства подає дефініцію цього поняття прихильниками різних релігійних течій: "Бог – верховна 
надприродна істота, основний об’єкт релігійного поклоніння. У політеїстичних релігіях богам підвладні 
окреслені сфери світобудови  і людського життя. У монотеїзмі Богу надається роль творця і керманича 
всього світу. Прихильники деїзму вважають, що Бог, створивши світ  встановивши його закони надалі не 
втрачається в життя свого творіння. Політеїсти ототожнюють Бога з природою. Матеріалісти вважають 
його витвором людської фантазії"  [4: 56].  

У найновішому словнику епітетів української мови знаходимо такі означення теоніма Бог:  
Багатий, багатолиций, багатомилостивий, безмежний, безмежно-безначальний, безсилий, безсильний, 

безсмертний, важливий, великий, величний, відчутний, вічний, воскресаючий, воскреслий, всеблаженний, 
всевидющий, всевідущий, всевладний, всезнаючий, всемогутній, всемогучий, всеправуючий, всесильний, 
всетворячий, всюдисущий, дальносяжний, довготерпеливий, древній, єдиний, єдиносущий, забутий, 
зримий, милосердний, милостивий, могутній, мудрий, непереможний, несмертний, несотворенний, 
первісний, праведний, правий, предвічний, премилосердний, премудрий, розумний, світлосяйний, святий, 
сильний, стародавній, тисячосилий, чоловіколюбний, щедрий [12:38]. Чимало художніх образних означень 
– епітетів бачимо в збірках Олега Ольжича, а саме: Бог багатий , ясний, радісний, міцний, розумний, 
мудрий, грізний, дужий, вічний: "О, невмолимі скам’янілі дні! Міцна рука над людьми і богами"… Чигає 
там, у сірій далині, Лягає горами за нами. Ми подолаєм знов. Ще не одні Нам скоряться. Над все є вірна 
криця. Та нам також судилося розбиться. Колись і десь об гори кам’яні [3: 30]; "Грізний Боже суворих і 
гордо-убогих, Купино фанатичних пустель. Ми тобі покладем суходоли під ноги. І запалимо свічі осель" 5: 
52]; "Земля широка. Мудрий в небі Бог. І серце людське – мужнє і велике" [5: 91]; "Бог ясний між людьми 
ходить. Бог навчає людей роботи. – "Розбудіте, помийте потом, І уродить земля, уродить" [5: 161]; 
"Господь багатий нас благословив Дарами, що нікому не одняти; Любов і творчість, туга і порив, Одвага і 
вогонь самопосвяти" [5: 170]; "У міцного, радісного Бога, У надії чудодійні зела. Ой не дурно сонячна 
тривога В барокових лініях костела" [5: 173]; "О Націє, дужа і вічна, як Бог, – Не це покоління холопів , – 
Хто злото знеславить твоїх перемог При Корсуні і Конотопі" [5: 190]. Нерідко трапляються у мовленні 
Олега Ольжича стверджувальні речення : "Бог рече: "І буде громада, Мудрі старці, врочисті свята, Смирні 
діти, тихі дівчата, Любі приятелі – розрада" [5:1 61]. 

З XVI ст. в українській мові на позначення Бога стало вживатися і слово "Пан" з чітко акцентованою 
етнонаціональною семантикою (СУМ XVI-XVIІ, 3,3), яке поширилося  під впливом польської (ЕСУМ, 
ІV, 272-273). Засвідчено цю назву і в поезії Олега Ольжича Муки св. Катерини: "Коли так мій Пан 
Небесний хоче, Не боюсь я диби і коліс" [5: 85]. 

Значення "Господь" у семантичній структурі слова "Пан" подибуємо і в "Словарі української мови" за 
ред. Б. Грінченка (Грінч., ІІІ, 91), а у Словнику української мови таке значення не зафіксоване (СУМ VІ, 
41). Засвідчує слово "Пан" як синонім до назви Бог лексикографічна праця – "Словник синонімів 
української мови": Бог (Біг рідко): 1) за релігійними уявленнями надприродна істота, що створила світ, 
керує ним, Господь, Господь Бог, Творець книжн., Творитель церк., Сотворитель церк., Спаситель церк., 
Всевишній (Усевишній) церк., Всеблагий (Усеблагий) церк,, Всемогучий (Усемогучий) церк.., 
Передвічний книжн., Бозя дит., Вишній церк., Вседержитель (Уседержитель) церк., Цар і Отець 
(Владика) небесний церк.; 2) у язичницьких, політеїстичних віруваннях – одна з надприродних істот, що 
керують світом, Божество, Божок розм., Небожитель книжн. (перев. про богів античної міфології), 
Безсмертний книжн. (в античній міфології)[6: 78]. 

Утворенню фразеологічних сполук з теонімом Бог сприяє глибоко закорінена національна свідомість: 
"Ще, слава Богу, є такі Дівчата, що тебе не схочуть. Удар незримої руки , Що хвилі може нас 
заскочить" [5: 163].   "І небо, й земля в хмарі. Нечуваний вітер дме. Господнє ім’я – Кара, Господня хвала 
– Меч" [5: 53;] "На грудях зводите руки, Бороните душу вашу – Не ждіть ніхто милосердя – Я камінь з 
Божої пращі" [5: 93]; "І усі ми почули, як Божа огненна рука Нам на чолах спочила і стягах з подобою 
лева" [5: 94]; "Рівний стан у обраниці, гордий, мов вежа наріжна, Наче смоква багатий, позначений 
ласкою Бога" [5: 99]; "А там, в майбутній злотній далині – Шалені коні і гарячі лиця, Персеполіс у димі і 
огні І Олександра божеська десниця" [5: 47]; "Захочеш – і будеш. В людині, затям, лежить напів-
божеська сила. Зрослась небезпека з одважним життям, як з тілом смертельника крила" [5: 185]. 
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Активне протиборство Добра і Зла, Бога і Диявола, у творі  О. Ольжича "Бог ясний між людьми 
ходить" усимволізовує вербалізоване в промовистих словах-образах сакрального плану два стилі життя: 
спокійний, розмірений, хліборобський і активний, небезпечний, мисливський. Перше бажане в 
рівноправному цивілізованому суспільстві, друге – необхідна умова виживання в праісторичні часи. 
Отож, для контрастної характеристики образу Бога Олег Ольжич широко використовує антонімічний 
зв'язок: Бог-Диявол: А Діявол: "Не вірте казці! "І натхненний, в болючій тузі: "Дійсна втіха і справжні 
друзі – В небезпеці і у нещасті! " [5: 161]; "А Діявол його не чує. Загадався, схиливсь на ногу" [5: 161].  

З часом у Старому Завіті, а пізніше і в Новому утверджується образ Бога-Отця: його батьківство 
поширюється спочатку вибірково на обраний ним самим народ, Ізраїль  (Вих. 4, 22), хай якими б були 
його прогріхи (Іс. 64,8). Після вигнання (Іс.56,7) і в Новому Завіті (Мт., 21.13). Боже батьківство 
поширюється на все людство, євреїв і не євреїв. Бог з’являється також в образі матері (Іс., 49,15) та 
(Ос.11, 8). Нарешті, це Бог любові і ніжності, образ якого поступово розкривається через пророків та 
псалмістів (Пс., 103,13), а в Новому Завіті – через Ісуса, який зробив це одкровення центром свого 
послання (1, Йо.4,16 "Бог є любов"). Згідно з тлумаченням Нового завіту це Бог любові є Богом 
триєдиним: Бог, звичайно,єдиний, але це Бог у трьох "особах": Отець, Син (слово отця втілене в Ісусі) і 
Святий дух. Між цими трьома особами існує любов така досконала, що будучи трьома, вони є одним 
[5:39]  Отож, другу групу складають синоніми зі значенням першості у Святій Трійці: "Забудьте жінки і 
діти, Невільні звільніть серця. Легкі і ясні йдіте Узріти лице Отця" [5: 53].  

До третьої групи відносимо Бога Духа Святого: "Перекинувся у небі місяць. Духи вже третину його 
ззіли" [8:35]; "Душі – дзвінко-стрункі  і тіла – пружні" [5: 42]; "І радісно духу дивиться, Як тіло тяга 
кулемет, Стискає гарячу рушницю І вперто повзе вперед" [5: 44]; "І дух, бадьорий, гострий і п’янкий, 
Розколотого долотом каміння!" [5: 57]; "Дух – крига і – стихія вогняна. Плекання тіла й спалювання 
тіла" [5: 181]; "А дух Революції, - п’єш його ти всією душею своєю" [5: 186]; "Гранати, петарди, живий 
арсенал із плоті розкутого духа" [5: 190]. 

У  біблійній традиції Христос – боголюдина, яка вміщує в собі всю природу Божу, друга Особа 
Пресвятої трійці, син Господа Вседержителя. Це символ єдиного Господа, Спасителя, Месії, 
Боголюдини, Вічного життя; Воскресіння; Радості світу; звільнення від земних пут, гріховності; 
перемоги Духа над матерією; Спасіння людства від загибелі [7: 72]. Християнські канони закликають 
вірити "в Єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, від Отця Рожденного перше всіх 
віків Світло від світла. Бога Істинного…, родженого, несотвореного, єдиносущого з Отцем…"  [8: 45]. У  
словнику символів читаємо: "Наше спасіння Ісус Христос здійснював ученням своїм, життям Своїм, 
смертю Своєю та воскресінням Своїм. Учення його буває для нас спасінням, коли ми приймаємо його 
всією душею і чиним відповідно до нього.. " [9: 32]. Отже, слово-символ Христос  містить компоненти 
"спасіння", "страдництво", "безкорисливість", "милість", "всемогутність", "всепрощення", "відродження". 
Це виключно об’ємний за внутрішній змістом образ-ідея. [14: 73]. Термін "Христос" зазвичай уживають 
християни щодо Ісуса. Власне назва "християни" походить від "Христа", вона з’явилася близько 40 р. 
після Р. Хр. сперше як глузливе прізвисько на означення учнів Ісуса в Антіохії (Ді. 11, 26), на доказ того, 
що вони утворювали окремі від юдеїв громаду[6: 237]. 

Дослідник теми Христа в українській  літературі Я. Розумний простежує трансформацію цього образу  
"в постать людинолюбця" і в символ національного терпіння, розп’яття і воскресіння [11: 491]. 
Двофункціональність символіки Христа автор вбачає, з одного боку у вірі у воскресіння, тобто 
відродження. З іншого – у людському безсиллі, байдужості. Образ Христа стає "джерелом" найвищої 
духовної сили. У Олега Ольжича:  "Вранці – сонце і небо чисте , І пташині радісні хори. О хвала, хвала 
Тобі, Христе, Ісцілилося серце хоре"  [5: 38]; "За шмат гнилої ковбаси  Ти батька й матір продаси. І 
говориш Христу : "Єси. О, поможи братів продати" [8:108]. На божественності особи Христа акцентує 
свою увагу  Олег Ольжич у Вірші "Молитва", а саме на його всемогучій силі, вважаючи, що кожен 
повинен наслідувати Ісуса Христа і бути Його учнем:  "Велика міць твоя, Ісусе Христе, Коли й цього до 
Тебе привела. Він молиться. І ніжно-променисте, що світиться з-під дикого чола" [5: 138].  

У збірці Олега Ольжича бачимо і глибоко закорінені античні міфоніми: "Заходить сонце. Кане тишина. 
Холодна алябарстова Атена.  Не повернула втомлена луна Лже-патетичний оклик Демостена" [5: 47]; 
"На нашім боці сам Зевс, На нашім боці паревага" [5: 107]; "А на острові в морі кажуть, Пружногруді 
жриці Киприди Так солодкі пестощі знають, Що вмирають мужі від щастя!" [5: 152].  

У збірці "Підзамча" у творі "Сонна Венус" автор наводить міфоніми парами: "П’янка сопілка фавна, 
що вона З гущавини метеликами лине; Співають дзвінко сонячного дня Птахи і листя, вітер і хмарини" 
[5: 86]; "О, дяка, дяка, Неземна, прегарна! Та ж буде все лише твоїй хвалі: І мудрий устрій римської 
землі І поле Марса, і холодна Карна" [5: 179]. Ілюстрацією цього мудрого устрою слугують два римські 
теоніми – імена бога війни Марса (це ім’я включене в топонім Марсове поле, лат. Campus Martius, де в 
Римі відбувались народні збори, спортивні змагання й військові паради) та богині фізичного розвитку і 
захисниці дітей Карни. 
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Слов’янські теоніми в поезії  Олега Ольжича втілюють світоглядно-культурні орієнтири українського 
народу: "До дна Каялу виллято далеку, Та Див вже знову у верхах дерев". З’являється в автора збірки 
"Рінь" й образ персоніфікованої постаті бога Коляди, пов’язаної із зимовим (Різдвяним) календарним 
обрядовим циклом стародавніх слов’ян: "Десь він іде, Коляда, десь ступає широко. Прийде – і вкриють 
галявини радісні вруна.. " [5: 33]. 

У творчій уяві поета постає й образ Негритянського Божка: "Наш бог – маленький чорний ідол. В 
наметі нашого вождя" [5: 36]; "І ніздрі бога, ласі і тупі; Вдихали піт і курева даяній" [5: 131]; "І бідний 
бог – близький до божевілля" [5: 131]; "Могучий бог то червонів, то блід.  І сіпався на вбитому гвіздкові. 
Як прагнув він різкий і тужний вид занурити у кучері шовкові!" [5: 132]; "У мене теж у черепі гвіздок, Я 
також бог, великий і безсилий" [5: 132]. 

У своїх віршах Олег Ольжич має і міфологічний образ Тота – легендарного царя людожерного 
африканського племені: "Двох царівен везли ми для Тота, для царя, як лев, страшного в злості" [8: 176]; 
образ  Нума – долини легендарного злого Бога в Африці: "Шість племен чигало по дорогах. Вісім сел. 
Зрівняли ми з землею. Та в долині Нума, злого Бога, Нас обпали силою всією" [ 8: 176]. 

Використовуються у творчому доробку Олега Ольжича агіоніми (імена святих), оскільки сюди 
входять також імена вищих духовних істот – ангелів, ці оніми, як теоніми, позначені високим ступенем 
сакральності: "Архангельська срібно-голоса труба гремить крізь простори і душі" [5: 75]; "З них ні оден 
вас не обійматиме, злото дзвонних не розгубить слів. Та родитимуться довго янголятами Смертні діти 
смертних матерів" [5: 115]; "Буває часом: мило мати друга, Що все простив, і вигляд твій і вдачу. І 
зносить в янгольськім терпінні і любові твоє pendent Суданському Божкові" [5: 126]. Агіоніми, залежно 
від сутності номінованого, виражають відповідні якості, ознаки, надають поетичному тексту емоційного 
відтінку піднесеності: Богородиця – Символ Матері, Цариці Небесної, Життя, Світла, Мудрості, Таїни, 
любові; заступництва, радості і смутку; ідеалу жінки - матері; союзу божественного і земного; духовного 
порозуміння  володарки і надії всіх народів [11: 32]. 

Богородиця (Богоматір, Мадонна, Марія) у християнській релігії –  це назва Матері Ісуса Христа. На 
думку вчених, ім’я Марія походить із давньосемітського "Міріям" й  означає "гіркота, смуток; та, що 
ридає й ронить сльози". Інші вважають, що ім’я "Марія" перекладається як "вищість, піднесеність, 
перевага; славна, знаменита, чудова. За Біблією, до Святої Діви злетів архангел  Гавриїл  і мовив: "Дух 
Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те й Святе, що народиться, буде Син 
Божий" [11: 32-33]. 

Образ Діви Марії творився протягом двох тисячоліть. Багатостраждальна мати, яка розділила із сином 
тернистий шлях, всемилостива жінка, справедлива заступниця, світла мудра, сповнена всеперемагаючої 
любові – такою постає Богородиця в проповідях фольклорі, літературі, мистецтві. Ірина Дмитрів слушно 
зазначає, що культ матері в українців є особливим, оскільки не  вичерпується лише пошаною до 
біологічної матері, а має ширші обрії – це і Божа мати, і Церква, яка об’єднує християн, а також земля, на 
якій Бог кличе до життя. Чільне місце в католицькому богослов’ї займають символічні назви Божої 
матері. Це і Небесна Драбина (через яку Бог прийшов до людей), і Золотий Кивот (бо Марія певний час 
носила Бога у своєму лоні і завжди – у серці), і Мати Життя (бо Єва принесла гріх у світ, а з гріхом і 
смерть, Марія ж дала світові Христа, який є Дателем життя вічного) та багато інших[12: 75-76]. В 
узагальнено-філософському плані образ Марії зростає в символ національної трагедії, всеукраїнського 
терпіння, покори життєвим тортурам, горя матері – України. У цьому плані показове твердження Олега 
Ольжича: За шмат гнилої ковбаси Ти батька й матір продаси, І говориш  Христу: "Єси, О, поможи 
братів продати, "Продать сестер, о Божа Мати, Дітей , дружину, все продати, Щоб випнутись на 
гору й мати, Що мають господа й магнати" [5: 108]; "Також наука …: Зжалься, Божа Мати! Рахуй та 
міряй, міряй та терпи, Бери, принось з кладовищ черепи, Щоб їх якимсь насінням наповняти". [5: 167]. 
Присутній і образ Святого Юрія і  Святої Катерини: "Між юрбою дрібязково-сірою, Як качками на 
брудній воді, мов лебеді, летючи із вирію, Впали Юрієві джури молоді" [5: 115]; "Як зв’язала Діву 
Катерину, Посіпаки в храмі на стіні, Рвали біле тіло, що хвилину, Припікали рани на вогні" [5: 85]. 

Отже, аналіз корпусу теонімних номенів у поезії Олега Ольжича свідчить, що найчисленнішу групу 
теонімів становлять лексеми на позначення Бога як Абсолюту (Господа, Господа Бога). Онім 
"Богородиця", що входить до складу агіонімів, разом із назвами ангелів, архангелів також 
характеризується сакральністю. Крім синоніміки, у творах Олега Кандиби бачимо й наскрізний 
антонімічний контраст: Бог – Диявол. Глибоко закорінений автор і в традиції античної і слов’янської 
культури, що яскраво втілюється у відповідних  міфонімах. 

Перспективною видається наукова систематизація сакрального лексикону у текстах конкретного 
поета чи празької групи загалом за поняттєвими полями ("священна особа", "священа дія") з урахуванням 
контекстуальних прирощень та ситуативних модифікацій. Можна також дослідити сакральні топоніми та 
ороніми з лінгвопоетичного та теологічного погляду.  
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Матеріал надійшов до редакції 13.06. 2013 р. 

Мысько И. Р. Сакральное онимное пространство  поэзии Олега Ольжича. 

В статье идет речь о синонимических рядах теонимной лексики в творчестве Олега Ольжича. 
Фактический материал проиллюстрирован примерами из наиболее полного собрания поэзии 

(зборник "Избранное"). Эволюция сакрализмов прослеживается с учетом лексикографических 
источников. Сакральное онимное пространство рассматривается в рамках понятийных групп: Бог 
Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Внимание уделяется античным мифонимам и агионимам, а именно 

символа Богородицы. 

Mys'ko I. R. Onimnyy Sacred Space of  Oleh Olzhych’s Poetry. 

The article considered synonymous rows of the teonimnyy lexicon in  Oleh Olzhych’s creativity. The factual 
material is analyzed  on the basis of lexical-semantic organization of vocabulary and submitted by the most 

comprehensive edition of  the author's poetry (collection "Vybrane"). Evolution sakralizmiv traced considering 
lexicographic sources. Sacral onimnyy space considered within conceptual groups: God the Father, God the Son, 

God the Holy Spirit. Attention is given to the ancient mifonimam and ahionimam, namely the character of God. 
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ПРАГМАТИЧНА АДАПТАЦІЯ ЯК ЗАСІБ ПОДОЛАННЯ КУЛЬТУРНОЇ АСИМЕТРІЇ У 
ПЕРЕКЛАДІ АНІМАЦІЙНОГО СЕРІАЛУ "СІМПСОНИ" 

У статті розглянуто найбільш сучасні проблеми теорії перекладу: проблема перекладацької адаптації, 
загалом, та при перекладі сучасного кіно – нової сфери лінгвістичних та культурологічних досліджень. 
Обґрунтовано необхідність застосування прагматичної адаптації при перекладі анімаційних фільмів. 

Виявлено та проаналізовано найпоширеніші лексико-семантичні групи у тексті "Сімпсонів", при 
перекладі яких необхідно вдаватися до прагматичної адаптації тексту вихідних діалогів у зв’язку з 

культурними відмінностями американського та українського суспільства. Встановлено межі 
прагматичної адаптації. 

Постановка проблеми. Сьогодні кіно набирає все більшої популярності серед усіх вікових категорій. 
Лідером із виробництва кінопродукції є Сполучені Штати Америки, тому на ринку кіноіндустрії 
переважають англомовні фільми, які стають об’єктами перекладу іншими мовами. Із ухваленням рішення 
про обов’язкове дублювання, озвучення або субтитрування державною мовою іноземних кінофільмів 
український кінопереклад почав стрімко розвиватися, що зумовлює актуальність досліджуваної у нашій 
розвідці проблематики. 

Аналіз досліджень. Якщо в Україні є та постійно з’являються нові студії дубляжу та вдалі переклади 
фільмів, то теоретичної бази із кіноперекладу на вітчизняному ринку катастрофічно бракує. Здійснено 
лише поодинокі дослідження перекладу кінофільмів, у яких розглянуті загальні методичні (Р. Матасов, 
В. Горшкова), технічні (І. Міголатьєв, С. Лобастов) та окремі лінгвістичні (Т. Некрасова, Т. Бесараб) 
проблеми кіноперекладу [1: 177]. У свою чергу, прагматику тексту досліджували такі науковці, як 
Л. Мінкін, В. Коміссаров, А. Швейцер, Л. Гришаєва, І. Дмитрієва, П. Гранді, Г. Ліч, С. Левінсон, 
Я. Нуйтс, Дж. Адамс та ін. Деякі аспекти процесу прагматичної адаптації висвітлено у роботах 
О. Кумукової, О. Кальниченко, В. Подміногіна, В. Демецької, О. Якименко. Однак різні підходи до 
трактування прагматики перекладу загалом та до поняття прагматичної адаптації зокрема зумовлюють 
відмінності у використанні перекладачами її прийомів, а міра та межі прагматичної адаптації досі не 
визначені, без чого взагалі неможливо уявити переклад анімаційних фільмів. 

Матеріалом дослідження слугує сучасний американський анімаційний серіал "Сімсони" та його 
переклади українською та німецькою мовами.  

Метою нашої статті є з’ясування меж прагматичної адаптації при перекладі сучасної анімації. За 
необхідне ми вважаємо конкретизувати аспекти прагматичної адаптації, адже при виборі того чи іншого 
варіанту перекладу не можна керуватися лише інтуїцією. Перекладацькі рішення повинні базуватися на 
чітких критеріях.  

Виклад основного матеріалу. Переклад як своєрідний тип міжмовної та міжкультурної комунікації має 
багатогранний характер і відповідно може оцінюватись з різних точок зору, – "передусім, з точки зору 
відповідності оригіналу (незважаючи на ефект, створений перекладом) або з точки зору комунікативного 
ефекту, досягнутого за допомогою перекладу (його прагматичною адекватністю)" [2: 96]. Для досягнення 
останнього перекладачі часто вдаються до адаптації, хоча у сучасному перекладознавстві продовжують 
розгортатися дискусії щодо того, чи можна її взагалі називати перекладом.  

Український учений В. Радчук хоча й погоджується з тим, що переклад з адаптацією – це подвійний 
процес і, що адаптація має різні ступені, він оцінює її негативно та порівнює з "чорно-білою графічною 
мініатюрою з великого художнього полотна", яка хоч і упізнається, але це лише копія та ще й 
"здешевлена" [3]. "Пристосування" перекладного тексту для "полегшення" розуміння смислів 
оригінального тексту, як вважає Н. Гарбовський, збіднює міжкультурну комунікацію, нівелює 
міжкультурні розбіжності, створює хибне уявлення про те, що "всюди все так само" і тому вимагає 
"неабиякої обережності" під час застосування [4]. Щоправда, тепер уже мова йде не про міжмовні 
відмінності, що принципово вирішуються засобами власне перекладу, а про міжкультурну асиметрію, 
однак і тут науковці застерігають перекладачів від застосування адаптації, оскільки вона значною мірою 
викривляє уявлення про іншу культуру [4]. 

Як зауважує В. Демецька, перекладознавці переконані у тому, що відмінність перекладу від інших видів 
міжмовного посередництва полягає в тому, що переклад прагне до максимально повного й точного 
відтворення всієї системи смислів, що містяться у вихідному повідомленні. Дійсно, часто стверджується, що 
вдалим є той переклад, який має вигляд або звучить, немов оригінал, однак при цьому необхідно уточнити: 
текст перекладу повинен бути комунікативно рівнозначним оригіналу, причому його комунікативна рівність 
проявляється в ототожненні реципієнтом перекладу з оригіналом у змістовному та структурному відношенні 
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[2: 99-100]. Ця тотожність значною мірою залежить від "корекції на інший культурний універсум", корекції як 
відповіді на виклик міжкультурної асиметрії [5]. А хіба дана мета не передбачає активного втручання 
перекладача, тобто адаптації? Саме тому за необхідне ми вважаємо звернутися до головних критеріїв теорії 
перекладу та теорії адаптації, а саме – еквівалентності й адекватності. 

Категорії еквівалентності й адекватності неодмінно передбачають урахування реакції аудиторії на 
переклад. А поняття про одні й ті самі, тобто еквівалентні, предмети та явища дійсності в різних мовах 
відмінні, адже базуються на різних уявленнях у національно-відмінних свідомостях. Дане явище є цілком 
природним і закономірним, тому що різними є способи життя, світобачення, звички, традиції, "ті 
нескінченні й різноманітні умовності, що визначають національну культуру" [4]. Зважаючи на міжмовну 
й міжкультурну асиметрії, перекладач вимушений практично в кожному випадку перетворення системи 
смислів додавати або усувати певні елементи смислу. Дійсно, в еквівалентному перекладі всі 
перетворення смислів, що містяться у вихідному повідомленні, мають раціональний характер і не 
підпорядковані безпосередньо волі перекладача [4]. 

Використання терміна "еквівалентність", на думку науковців, доречно в дослідженнях прагматичного 
рівня мовних одиниць, які створюють комунікативний ефект тексту перекладу, відповідний 
комунікативному ефектові тексту оригіналу. А. Дафф наголошує, що такі параметри, як ''де, коли, як 
відбувається й кому адресовано'' повідомлення – визначають зміст, форму й стиль мовної комунікації [6: 
24-25]. Як уже зазначалося, у практиці перекладу вихідний та кінцевий тексти найчастіше адресуються 
реципієнтам з різними культурними контекстами. Інколи еквівалентне відтворення змісту оригіналу 
забезпечує і передачу у перекладі прагматичного потенціалу, проте, досить часто еквівалентний переклад 
виявляється прагматично неадекватним. Тому, у процесі перекладу і виникає потреба у прагматичній 
адаптації вихідного тексту, яка полягає у внесенні поправок на соціально-культурні, психологічні та інші 
розбіжності між адресатами оригіналу та перекладу [7], тобто є сукупністю дій, "спрямованих на 
пристосування перекладеного тексту до особливостей цільової мови і культури" [8]. 

Ми погоджуємося з думкою В. Демецької: "Проблема еквівалентності – це відтворення тексту 
оригіналу, його змістовної, смислової, семантичної, стилістичної та функціонально-комунікативної 
інформації. Проблема адекватності – це відтворення реакції" [2: 101]. Адекватність перекладу можна 
виміряти сприйняттям реципієнта. Інколи для збереження реакції необхідно застосувати до тексту 
трансформації різного роду, навіть радикальні. А іноді, зберігаючи текст, неможливо відтворити 
реакцію, яка хоч найменшим чином наблизилася б до реакції носія вихідної традиції. У різних випадках 
залежно від мети перекладу певні способи можуть домінувати або відступати на задній план. Таким 
чином, еквівалентності відповідає власне переклад, а адекватності – адаптація. Адекватний переклад 
можливий лише завдяки комплементарному характеру перекладацьких і адаптивних стратегій. Цю ідею 
відстоюють також і Ж.-П. Віне й Ж. Дарбельне, які наголошують на тому, що відмова від адаптації, яка 
стосується не лише структури, але й самого "розвитку ідей, думок і способів їх фактичного викладу", 
спричиняє виникнення в "правильному тексті певної невизначеності, чогось фальшивого, що неминуче 
виявиться в перекладі" [9]. Нівелювання в перекладі "змін у мисленні, в культурному й лінгвістичному 
планах" може призвести до породження немодульованих і неадаптованих перекладів "важливих 
документів, шкільних підручників, журнальних статей, сценаріїв до фільмів тощо", які виникають через 
необізнаність або через прагнення до "хибно усвідомленої точності" перекладачами, які "не можуть або 
не ризикують здійснити опосередковані (непрямі) переклади" [9]. Тому адекватний переклад у будь-
якому разі передбачає адаптацію. Інша річ, що пропорції власне перекладацьких і адаптивних стратегій 
повинні підпорядковуватися прагматичному типові тексту, тобто головним критерієм адаптації тексту 
має бути його прагматична орієнтація. 

Перекладаючи сучасні американські анімаційні фільми, необхідно брати до уваги той факт, що вони 
мають переважно подвійну орієнтованість – на дітей та їхніх батьків. Однак первинною цільовою аудиторією, 
на нашу думку, залишаються діти та молодь, тому прагматичної адаптації при перекладі не уникнути.  

Анімаційний серіал "Сімпсони" понад 20 років виходить на телеекрани США, а з 2007 року й 
український глядач має змогу переглядати даний фільм рідною мовою. Серіал дубльовано студією "Пілот", 
автором літературного перекладу став Федір Сидорук. "Сімпсони" багаті на різноманітні культурні явища. 
Мультсеріал містить алюзії на різноманітні події та явища і локального, і міжнародного характеру. Усі вони 
обігруються сценаристами так чи інакше, спираючись на американський соціум та його фонові знання. 
Однак через велику прірву між фоновими знаннями пересічного американця та українця автори дубляжу 
вдаються до численних трансформацій для досягнення адекватного перекладу [10: 77]. 

Отримані результати проведеного дослідження показують, що прагматична адаптація при перекладі 
"Сімпсонів" застосовується переважно задля подолання культурної асиметрії – між американським та 
українським соціумом. На основі досліджених нами перекладів текстів популярного американського 
анімаційного серіалу ми можемо констатувати той факт, що найбільш складною для розуміння 
іншомовною аудиторією є лексика на позначення мір довжини та ваги, географічних назв, назв історичних 
подій, імен відомих особистостей, найменувань страв та інших об’єктів іноземної дійсності. 
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Топоніми. Ці елементи часто передбачають фонові знання, наявні у вихідної публіки, чого однак не 
завжди можна сказати про цільову аудиторію (особливо, якщо це – діти). Тому інформацію слід додавати 
експліцитно (наприклад, як субтитр). При відтворенні географічних назв український перекладач Федір 
Сидорук нерідко вдається до прийому ''одомашнення'': ''That’s Cookie Kwan. She’s number one on the west 
side…'' // ''Це – Куті Кван. Вона найкраща на Лівому березі…'' // ''Das ist Cookie Kwan. Sie ist die Nummer 
1 im Westbezirk…'' Якщо в Америці міста поділяються на "вест-сайд" ("західна сторона") та "іст-сайд" 
(відповідно "східна сторона"), то такий поділ для юної українською аудиторії може бути незрозумілим. 
Однак посилання на поділ України загалом та її столиці на береги (Лівий та Правий) є у даній ситуації 
прийнятним перекладацьким рішенням. Необхідність прагматичної адаптації у даному разі виникає 
тому, що в кожній мові існують назви певних об’єктів або ситуацій, з якими у носіїв вихідної мови 
пов’язані особливі асоціації. Якщо подібні асоціації не передаються або спотворюються при перекладі, 
то прагматичні потенціали текстів перекладу та оригіналу не збігаються навіть при еквівалентному 
відтворенні змісту. Прагнення досягти бажаного прагматичного ефекту зумовлює необхідність 
відповідної адаптації.  

Історичні події. Одним із найбільш складних для перекладу моментів є відтворення історичних 
подій, які передбачають наявність глибоких фонових знань у реципієнта, якими, на жаль, не може 
похвалитися навіть кожен дорослий, не говорячи вже про дітей. Розгляньмо переклад таких римованих 
рядків, які містять екстралінгвістичну інформацію: ''When I had to learn about the Magna Carta, I made up 
a song. In 1215 at Runnymede, doo-dah, doo-dah. The nobles and the king agreed. Oh, di-doo-dah-day…'' // 
''Коли я вивчала Полтавську битву, то склала таку пісеньку: Коли зустрілись Карл і Петро, дуда-дуда-
да, то попсували один одному кров, дуда-дуда-дий…'' // ''Аls ich die Magna Karte durchgenommen habe, 
habe ich mir das Lied gebastelt. 1215 auf einer Wiese, du-da, du-da. Endete die Adelskönigskriese, di-du-da-
dey…'' Магна Карта ("Велика хартія вольностей") – перша "неписана" конституція Англії. Здійснивши 
невелику історичну довідку, ми отримали наступне: 15 червня 1215 під натиском повсталих проти нього 
баронів, до яких згодом приєдналися також лицарі та городяни, англійський король Іоан Безземельний 
скріпив своєю печаткою Велику хартію вольностей, 63 статті якої гарантували права і привілеї 
феодальної знаті, надання свободи дій церкві і зобов'язували короля дотримуватися державних законів. 
Однак до мультфільму не можна додати такий коментар у зв’язку з часовими та просторовими 
обмеженнями, тому українські перекладачі часто опускають історичні події з оригіналу та замінюють їх 
на історичні події, відомі для аудиторії перекладу (у даному випадку "Магна Карта" перетворюється на 
"Полтавську битву"). У німецькому ж перекладі історизм Magna Carta зберігається, що може призвести 
до нерозуміння змісту юними глядачами. 

Кухня. Цікавим виявилося рішення перекладача, яке спирається на візуальну інформацію: герой 
мультфільму ''Сімпсони'' викидає банку з консервами, примовляючи: You call that prime rib? Be. По-твоєму, 
це тушонка? Das nennen Sie Filetschnitzel? Загалом ''prime rib'' з англійської – це спинна частина телятини, 
тобто шматок телятини. Якщо взяти до уваги те, що ця телятина продається у консервній банці, то слово 
"тушонка" може у даному випадку замінити англійське "prime rib". Німецький перекладач, у свою чергу, 
для відтворення даного поняття використав слово "Filetschnitzel", що означає "шматок рубленого філейного 
м’яса", що, на нашу думку, певною мірою програє українському перекладу. 

Однак інколи перекладачі, намагаючись адаптувати текст перекладу, забувають про наявні у мові 
перекладу відповідники: You said there’d be Fudg-icles, Bart. – First, it’s a Fudgesicle. // Барт, ти обіцяв 
мені "Ескіно". – По-перше, не "Ескіно", а "Ескімо". // Du hast mir versprochen, da wird die Schockriegel. 
Zunächst mal heißt die Schockoriegel. "Fudgesicle" – це охолоджений шоколадний десерт, шоколадне 
морозиво на паличці, відповідниками якого є українське "ескімо" (що й було використано у перекладі) та 
німецьке "Stieleis". Однак із невідомих причин у німецькому перекладі "шоколадне морозиво на паличці" 
перетворюється на "плитку шоколаду", що призводить, на нашу думку, до викривлення інформації. 

Відомі особи. Імена персоналій, які є популярними для вихідної аудиторії, часто є невідомими для 
іншомовної спільноти. З цим явищем ми зіткнулися в ході аналізу перекладу таких рядків: Oh, a Gary 
Larson calendar. I don’t get it. I don’t get it. I don’t get it. I don’t get it. I don’t get it. // О, календар з 
Петросяном. Не смішно, не смішно, не смішно, не смішно, теж не смішно. // Oh, ein 
Karikaturenkalender! Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich nicht. Versteh ich 
nicht. Гаррі Ларсон – відомий американський карикатурист, з-під олівця якого вийшов не один календар з 
карикатурами. Однак відомим він залишається в Америці, чого, на жаль, не можна сказати про Україну 
чи Німеччину. Саме тому для відтворення змісту вихідного висловлювання перекладачі вдаються до 
прагматичної адаптації. Американський комік став для українського глядача Петросяном, у німецькому 
ж перекладі узагалі відсутня згадка про ім’я: перекладач використав прийом узагальнення. 

Автомобільна індустрія. Розгляньмо наступний переклад: That smells like regular. She needs premium! // 
Пахне 92-им, а їй потрібен 95-ий. // Das riecht ja nach Normalbenzin, und sie braucht Super! У даному 
випадку сценаристи підкреслюють недолугість Гомера Сімпсона – головного героя мультфільму 
"Сімпсони", який дорогу гоночну машину заправляє дешевим бензином. Для цього Федір Сидорук вирішив 
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95-ий бензин замінити на 92-ий, хоча в оригіналі маємо "звичайний" (тобто той же 95-ий, але не преміум). 
Оскільки останнім часом в Україні з’явилася велика кількість назв на позначення бензину екстракласу, на 
нашу думку, доцільним було б використати, наприклад, такі назви, як "мустанг" або "пульс". 

Інколи перекладачі мультфільмів українською мовою створюють переклади з абсолютно відмінними 
від оригіналу діалогами. Причому зміст передається повністю, однак у зовсім іншій формі. Це 
зумовлено, передусім, тим, що українські перекладачі намагаються зробити мову персонажів більш 
експресивною, посилити гумористичний ефект, щоб укотре підкреслити те, що фільм створено з 
розважальною метою. У зв’язку з цим Федір Сидорук при перекладі "Сімпсонів" надзвичайно часто 
звертається до використання української поезії та пісень, на які, звісно, у тексті оригіналу відсутній 
жоден натяк. Так звичайне звертання до матері (Mother // Mutter) звучить, як: "Рідна ти мати моя…". А 
похід до туалету замість "Pe-pe-pe-tam-tiar-am" чи "La-la-la-la" супроводжується словами із пісні: "Ой, 
водо-водограй, грай для нас грай…". У свою чергу, слова із пісні американської співачки Сюзан Вега 
("My name is Luca, I live on the second floor". // "Mein Name ist Luka und ich wohne im zweiten Stock") 
перетворюються на слова з поезії Тараса Шевченка: "Реве та стогне Дніпр широкий…". 

Однак, намагаючись адаптувати іноземний фільм для рідного глядача та створити додатковий 
гумористичний ефект, на нашу думку, не варто зловживати прийомами прагматичної адаптації. А також за 
виконанням розважальної функції анімаційного кінематографу не можна забувати про його дидактичне 
спрямування та міжкультурний трансфер. Тому ми вважаємо за доцільне навести декілька прикладів 
перекладу, в яких український перекладач взяв на себе роль автора сценарію та використав, на нашу думку, 
прийом прагматичної адаптації невиправдано: Ten goats and an electric fan? You call that a dowry? // 50 
баранів і вентилятор – хіба це посаг? // Zehn Ziegen und ein elektrischer Ventilator? Das soll zum Mitgift?. У 
даному випадку в українському перекладі кози не просто перетворилися на баранів, змінилася ще і їхня 
кількість – з десяти до п’ятдесяти. Наступний приклад свідчить про намагання перекладача повністю 
"одомашнити" вихідний текст: Oh, 10 Canadian dollars. That’s a souvenir from your trip to upstate New York. // 
О, це 10 українських гривень – сувенір із поїздки в Київ. // Und 10 kanadische Dollar. Ein Souvenir von einer 
Reise in den Rounoten. На нашу думку, українські глядачі, навіть юні, знають про таку країну, як Канада, і 
про таку валюту, як долар, тому абсолютне "одомашнення" даної фрази є недоречним. 

Висновки. Таким чином, проведене дослідження показує, що при перекладі сучасної анімації 
необхідною є прагматична адаптація тексту кіносценарію при її здатності зберегти комунікативну 
інтенцію сценаристів. Якщо український перекладач намагається адаптувати абсолютно всі "чужорідні" 
елементи до українського культурного універсуму, то його німецький колега у 90 % випадків зберігає 
американські реалії у німецькому тексті. Це можна пояснити близькістю англо-американської та 
європейської культур, хоча, на нашу думку, і німецький глядач не володіє усіма фоновими знаннями для 
повного розуміння тексту мультфільму, що, у свою чергу, може спричинити відсутність відповідної 
реакції глядача. При цьому обережного ставлення вимагає також намагання надмірного застосування 
прагматичної адаптації тексту анімаційних фільмів та взяття на себе перекладачем функцій сценариста. 
Тому за доцільне ми вважаємо встановити межі прагматичної адаптації: даний прийом повинен 
застосовуватися, коли має місце відсутність фонових знань реципієнта перекладу (у нашому випадку, 
юного глядача), зумовлене переважно явищем культурної асиметрії, адже пояснення та коментарі при 
перекладі фільмів виключаються; однак зловживання прийомом "одомашнення" (переважно для 
створення комічного ефекту) призводить до перенасичення іноземного мультфільму суто українськими 
вкрапленнями та не дозволяє йому виконувати свою дидактичну та розвиваючу функцію. 

Перспективним напрямом дослідження вважаємо порівняння ролі прагматичної адаптації у ході 
перекладу сучасних англомовних мультфільмів українською та німецькою мовами. 
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Мельник А. П. Прагматическая адаптация как средство преодоления культурной асимметрии в 
переводе анимационного сериала ''Симпсоны''. 

В статье рассматриваются наиболее современные проблемы теории перевода: проблема переводческой 
адаптации, в общем, и при переводе современного кино – новой сферы лингвистических и 

культурологических исследований. Доказана необходимость использования прагматической адаптации 
при переводе анимационного кино. Обнаружены и проанализированы наиболее распространенные 

лексико-семантические группы в тексте "Симпсонов", при переводе которых необходимо обращаться к 
прагматической адаптации текстов исходных диалогов в связи с культурными отличиями 

американского и украинского общества.  

Melnyk A. P. Pragmatic Adaptation as a Way of Overcoming the Cultural Skewness in the Translation of 
Animated Series "Simpsons". 

The paper deals with the most up-to-date problems in the theory of translation generally – the problem of 
translational adaptation. It highlights also the main aspects concerning translating the foreign animated films. 

The paper proves the necessity of pragmatic adaptation by translation of American animated films into 
Ukrainian and German. The most frequently found lexical-semantic groups in the text of "Simpsons" (by 
translation of which it is necessary to resort to the pragmatic adaptation of original dialogues because of 
cultural differences between American and Ukrainian societies) are identified and analyzed. The limits of 

pragmatic adaptation are fixed. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ЛІНГВО-КОГНІТИВНОЇ КАТЕГОРІЇ "HAPPINESS"  
КОНЦЕПТУ GLOBALIZATION В АНГЛОМОВНІЙ КАРТИНІ СВІТУ  

Стаття присвячена когнітивно-дискурсивному вивченню  категорії "happiness" концепту 
GLOBALIZATION в англомовній картині світу на матерілі суспільно-політичних текстів останніх 15 

років.  Обгрунтовано доцільність комплексної методики для когнітивно-дискуривних досліджень, 
систематизовано лексико-семантичний матеріал, що вербалізує лінгво-когнітивну категорію 
"happiness" концепту GLOBALIZATION, проведено кількісний аналіз отриманих результатів. 

Актуальною проблемою сучасних лінгвоконцептологічних досліджень є наукова розбудова 
концептуарію англійської концептосфери. В цьому напрямку працюють як вітчизняні, так і зарубіжні 
дослідники, серед яких І. В. Андрусяк, Г. Вежбицька, С. Г. Воркачов, І. О. Голубовська І. В. Змійова, 
Л. Іващенко, В. І. Карасик, Є. С. Кубрякова, К. С. Карпова, Л. П. Науменко, Г. А. Огаркова, 
А. М. Приходько, Ю. С. Степанов та ін. З огляду на загальну спрямованість сучасних досліджень на 
визначення лінгво-когнітивних параметрів англомовних дискурсів та недостатнім ступенем дослідження 
дискурсивного втілення вербальної оболонки концепту GLOBALIZATION, який належить до таких, що 
найбільш бурхливо та динамічно еволюціонують у сучасній англомовній картині світу, об’єктом даної 
розвідки є вербальні оболонки сучасних англомовних публіцистичних текстів як засоби актуалізації 
концепту GLOBALIZATION в лінгво-когнітивній категорії "happiness". Мета – систематизувати лексико-
семантичний матеріал, що вербалізує лінгво-когнітивну категорію "happiness" концепту 
GLOBALIZATION в англомовній картині світу, провести кількісний аналіз отриманих результатів. 

Варто погодитись, що опис змісту концепта в його сучасному стані має проводитись через аналіз 
мовних репрезентацій концепта в сучасних текстах [1], в результаті якого можна отримати більш 
переконливі дані (порівняно із словниковою вибіркою) стосовно ступеню актуальності окремих ознак 
концепта в свідомості сучасних носіїв мови. Тому дослідження концепту GLOBALIZATION 
проводилось в когнітивно-дискурсивному напрямку та використовувалась комплексна методика 
дослідження, що обумовлено специфікою природи концепту (багатоплановість, пряма проекція в 
об’єктивній реальності, широка розгалуженість концептуальних ознак, залученість до різноманітних 
когнітивних контекстів та ін.).  

Вибірку корпусу текстів було проведено серед англомовних публіцистичних текстів суспільно-
політичної тематики останніх 15 років, що формувалася під час роботи на основі відповідності ідейно-
тематичного плану текстів поняттєвим якостям концепту GLOBALIZATION.  

 Наступний крок роботи передбачав класифікацію відібраних текстів за такими соціальними 
категоріями актуалізації або соціальними контекстами концепту GLOBALIZATION в дискурсі, як 
"економіка", "політика", "екологія", "культура", "технології", "суспільство", що дорівнюють 
гіпоелементам вихідного концепту: ECONOMIC GLOBALIZATION, POLITICAL GLOBALIZATION, 
ECOLOGICAL GLOBALIZATION, CULTURAL GLOBALIZATION, TECHNOLOGICAL 
GLOBALIZATION, SOCIAL GLOBALIZATION. 

Згідно комплексному методологічному підходу структура концепту GLOBALIZATION представлена 
у вигляді сітки, де категоріальними параметрами виступатимуть якісні когнітивні ознаки концепта (по 
горизонталі), а соціоконтекстуальними – мовні одиниці, що актуалізують концепт у відповідних 
соціальних контекстах (по вертикалі). Розглянемо яким чином розподіляється лексико-семантичне 
наповнення концепту в когнітивній категорії "happiness" (щастя).  

Концепт визначаємо як дискретну, мисленнєву, динамічну одиницю колективної свідомості, яка є 
способом і результатом категоризації знання і має вирбальне вираження [2: 276]. Когнітивна категорія 
"щастя" концепту GLOBALIZATION містить мовний матеріал, який відображає усвідомлення глобалізації 
в англомовній картині світу як явища, що уособлює в сукупності своїх позитивних рис поняття "щастя" 
для носіїв мови. 

Ті, для кого глобалізація несе позитивний потенціал, вважають її основою світлого майбутнього, тому 
мають позитивне ставлення до її проявів в сучасному житті. Когнітивна субкатегорія концепту 
GLOBALIZATION "desirable" (бажана) поєднує лексику, яка свідчить про те, що глобалізація – це 
світле майбутнє: middle road on globalization (The Newsweek, Jun. 6, 2009); що про неї мріють: industries 
that long had dreamed of globalization (eJournal USA, May 1, 2009); що вона представляє інтерес: collective 
interests of globalization (The Globalist, Jun. 19, 2007); що її можна любити: Why China Loves Globalization 
(The Globalist, Jun. 07, 2005); вона викликає прихильність: world welcomes globalization (Yale Global 
online., Jan. 22, 2007); They want globalization (The Globalist, Jan. 4, 2007). 
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В англомовному публіцистичному дискурсі зустрічається розуміння глобалізації не просто як бажаного 
явища, а раю – "paradise", актуалізуючись міфологемами: economic heaven (The Globalist, Nov. 9, 2003).  

Оскільки англомовна картина світу і когнітивні структури відповідних дискурсів є інгерентно 
корельовані за християнською міфологією та космогонією, залучення базових міфологем християнського 
світогляду, наприклад, "рай", "ад", "бог", "диявол"і т. д. для концептуалізації поняття "глобалізація" 
надає даному маргінальному елементу  англомовної картини світу додаткових концептуальних вимірів 
прототипічного та архитипічного характеру, що гіпотетично може призвести згодом до демаргіналізації 
концепту GLOBALIZATION і надання йому статусу одного з базових концептів англомовної картини 
світу і відповідних англомовних дискурсів. 

Із щастям пов’язане також розуміння глобалізації як чуда – "miracle": the miracle of globalization 
(The Jakarta Post, Jan. 29, 2009). 

До когнітивної категорії  "happiness" також вважаємо справедливим відносити і ту лексику, що 
відображає сприйняття глобалізації та її наслідків, як певного роду блага, добра, достатку. Типовими 
вербалізантами категорії "good" (благо) в англомовному публіцистичному дискурсі є лексеми wealth, 
benefit, to benefit, efficiency, output, good, positive, benign, favorable, cornucopia:  globalization will bring 
more wealth (Special Features, Apr. 26. 2002); it can really benefit the world (The Newsweek, Nov.30, 2003); 
global efficiency (NY Times, Jul. 23, 2009); globalisation's "potential for good is immense" (BBC News, Feb. 
24, 2004);  globalization as a benign force (SF, Apr. 26. 2002); globalization - its favorable aspects (Yale 
Global online, Nov. 19, 2002). 

Про позитивний характер процесів глобалізації можуть свідчити сприятливі для людства наслідки, 
результати. В англомовних публіцистичних текстах існують свідчення таких фактів. Ключовими 
вербалізантами категорії "positive effect" (позитивний ефект) нами було ідентифіковано лексичні 
одиниці effects,  consequence, result, to be due to, to spur, to lead (в позитивному значенні), to bring, 
advantage: consequence of globalization is greater economic growth (The Newsweek, Nov.30, 2003);  
globalization indeed result in the hegemony of English (NY Times, May 28, 2008); restaurants to the tie-less is 
due to globalization (The Jakarta Post, Jan. 29, 2009); globalisation has led to a vast increase in the number of 
choices (The Financial Times, May 6, 2003). 

В категорії  "happiness" глобалізація  представлена також як сила, що полегшує життя - "makes life 
easier":  [globalization] meant international ease of access (eJournal USA, May 1, 2009);  globalization has 
allowed people to move around the world more easily (Reuters, Feb. 6, 2009); economic growth and technology 
transfer have alleviated much human misery (The Newsweek, Jul 21, 2008).  

Існує ідея, що глобалізація може якісно покращувати життя –  "improves lifestyle": It [protest against 
globalization] is a threat to the prospects of a better life (Harvard International Review, Winter/Spring 2000); 
globalization has lifted some parts of the world (The Newsweek , Dec. 20, 2008). 

Серед сприятливих наслідків глобалізації в англомовній публіцистиці називається також та, що вона 
створює можливості – "gives opportunities". Вербалізується подібне уявлення за допомогою таких 
лексико-семантичних одиниць, як opportunity, option, possibility, possible, to enable, to be capable, ability, to 
allow, to open: global boom is also generating more important opportunities for China and Asia (The Globalist, 
Jun. 07, 2005); opportunities offered by globalization (Time, Dec. 20, 2000); Our ability to control our own 
lives is growing (The American Enterprise., Jun. 2004);  Foreign travel is allowed (eJournal USA, Jun. 9, 2008). 

В сучасну епоху поряд з поняттями свободи, права вибору, демократії  глобалізації приписується 
також здатність надавати сили, влади людям, країнам, організаціям. В групі лексичного матеріалу "gives 
power" характерне вживання таких мовних одиниць, як power, powerful, empowered, empowerment, 
strong, strength, strengthen: globalization gives more direct power to individuals (Foreign Policy, Fall 1999); 
empowerment of individuals (BBC News, May 26, 2009); continuing strength of older urban areas – like New 
York, London and Paris (NY Times, May 19, 2009); does globalization strengthen the hand of secular and 
moderate Muslims? (The Globalist, Aug. 17, 2005). 

Щасливе життя в англомовній картині світу мислиться пов’язано із фінансовим добробутом, а 
глобалізація може усвідомлюватись саме як сила, здатна піднімати доходи – "raises incomes": free trade 
and free markets have raised average incomes around the world (Time, Jun. 6, 2008); globalization has created 
unprecedented riches (Yale Global online, Nov. 19, 2002); globalization contributes to increasingly higher 
salaries (The Guardian, Jan. 14, 2006). 

До фінансового добробуту глобалізації також приписується здатність створювати умови життя, в яких 
товари та послуги стають дешевшими, тому мовний матеріал, що вербалізує цю ідею, було об’єднано в 
субкатегорію "moves prices down" (знижує ціни): information and products can be quickly and cheaply 
disseminated to the furthest corners of the earth (The Business World, Jan. 5, 2008); new technology brought 
down the cost of communications (The Financial Times, May 6, 2003). 

Поняття "глобалізація" в англомовному публіцистичному дискурсі концептуалізується також через 
посилання до парадигми амеліоративно-маркованих понять. Як сила, що несе позитив, глобалізація в 
англомовній публіцистичній інтерпретації асоціюється із цілим рядом понять, які в цілому 
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характеризують її як таку, що створена для щасливого життя людей на планеті. До таких характеристик 
та одноіменних субкатегорій можна віднести "liberty" (свободу), що в мові виражено лексемами liberty, 
ultraliberalism, liberalization, liberal, freedom, free, freely, open, rootlessness:   prosperity and choice, and hence 
liberty (The Newsweek, Apr. 10, 2000); liberal globalization (The Globalist, Feb. 29, 2008); the free flow of 
goods, services, money and people that defined globalization (The Newsweek, Mar. 14, 2009); globalization is 
free-market capitalism (Foreign Policy, Fall 1999); more open world (The American Enterprise., Jun. 2004); 
"creativity" (креативність): In today’s economy, creativity and competitiveness go hand in hand (Harvard 
Business Review, Oct. 2004); "brain drain" issue (The Guardian, Jan. 14, 2006); Globalization and 
technological change have increased the returns to being smart (NY Times, May 19, 2009); "choice" (вибір), 
виражений лексемами choice, freedom to choose, options, variables, available, marketplace: vast increase in 
the number of choices available to consumers  (The Financial Times, May 6, 2003); globalization is a process 
that expands prosperity and choice, and hence liberty (The Newsweek, Apr. 10, 2000); Free markets and free 
trade and free choices (The American. Enterprise., June 2004); "availability" (доступність): every currency 
available (FP, Jan/Feb 2004); the world’s culture is at our disposal (The American Enterprise, Jun. 2004); 
"cooperation" (співпрацю): international collaboration (The World And I, Apr. 1997); unprecedented degree 
of international cooperation (USA Today Mag., Nov. 2003); working together across borders (Embassy 
Newspaper., Apr. 1, 2009); "exchange" (обмін): globalization consisted of the exchange of ideas  (The 
Globalist, Oct. 19, 2006); give-and-take dynamics of globalisation (BBC News, Jun. 1, 2006); "peace" (мир): 
Globalization is a coherent theory for times of comparative peace and economic expansion (The Globalist, Jan. 
4, 2007); a blessed state of universal peace (Yale Global online., Nov. 19, 2002); "prosperity" (процвітання): 
globalization is a process that expands prosperity (The Newsweek, Apr. 10, 2000); global growth and 
prosperity (NY Times, Jul. 23, 2009); "equity" (рівність):  A world without barriers would help distribute 
wealth more evenly from the wealthy to the poor (eJournal USA, May 1, 2009); "confidence" (впевненість): 
leading to greater national pride, confidence and assertiveness (The Newsweek, Aug. 30, 2008); 
"partnership" (партнерство): new era of international partnership (Times online, March 1, 2009); "success" 
(успіх): quality and success (Project Syndicate., Feb. 2006); "quality" (якість): quality and success (Project 
Syndicate, Feb. 2006); "honesty" (чесність): a fair system of exchange (BBC News, Feb. 24, 2004); "win" 
(перемога): the universal victory of liberal democracy (Utne Reader, May/Jun. 1997).  

Таким чином когнітивна категорія "щастя" концепту GLOBALIZATION представлена в підкатегоріях  
матеріалом, що відбиває позитивне ставлення носіїв мови до глобалізації, її проявів та наслідків.  Дана 
категорія описана у складі 26 категорій нижчого рівня, які символізують щастя в англомовній картині 
світі: 1) "liberty" (16.9%), 2) "good" (12%), 3) "creativity" (11.6%), 4) "gives opportunities" (10.4%), 5) 
"desirable" (6%), 6) "positive effect" (6%),  7)"choice" (5.2%), 8) "gives power" (3.6%), 9) "makes life easier" 
(3.6%), 10) "raises incomes" (3.6%), 11) "availability" (3.2%), 12) "cooperation" (3.2%), 13) "moves prices 
down" (2%), 14) "improves lifestyle" (2%), 15) "exchange" (1.6%), 16) "peace" (1.6%), 17) "prosperity" (1.6%), 
18) "equity" (1.2%), 19) "confidence" (0,8%), 20) "paradise" (0.8%), 21) "partnership" (0.8%), 22) "miracle" 
(0.4%), 23) "success" (0.4%), 24) "quality" (0.4%), 25) "honesty" (0.4%), 26) "win" (0.4%). Наведені цифри 
свідчать про те, що в англомовнй картині світу глобалізація має позитивні асоціації перш за все, 
пов’язані зі свободою, благом, креативністю та новими можливостями (перші чотири підкатегорії). 
Кількісний аналіз мовного наповнення визначених субкатегорій дозволяє зробити висновок про те, що 
когнітивна категорія "happiness" найбільш мовно виражена в субконцептах ECONOMIC 
GLOBALIZATION (41%), CULTURAL GLOBALIZATION (19.3%), SOCIAL GLOBALIZATION (18.9%), 
що вказує на те, що в сучасній англомовній картині світу склалася уява про позитивний вплив 
глобалізації саме в економічній, культурній та соціальній сферах. 

В перспективі планується подальше дослідження інших когнітивних категорій концепту 
GLOBALIZATION для максимально повного вираження відповідного елементу англомовної картини 
світу в публіцистичному дискурсі. 
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Петринская Т. С. Вербализация лингво-когнитивной категории  "happiness" концепта 
GLOBALIZATION в англоязычной картине мира. 

Статья посвящена когнитивно-дискурсивному изучению категории  "happiness" концепта 
GLOBALIZATION в англоязычной картине мира на материале общественно-политических текстов 
последних 15 лет. Обоснована целесообразность комплексной методики когнитивно-дискурсивных 

исследований, систематизирован лексико-семантический материал, вербализирующий линво-
когнитивную категорию  "happiness" концепта GLOBALIZATION, проведён колличественный анализ 

полученных результатов. 

Petrinska T. S. Verbalization of the Lingvual-Cognitive Category "Happiness" of Concept 
GLOBALIZATION in the English Mapping of the World. 

The article deals with the cognitive and discourse study of category "happiness" of concept GLOBALIZATION 
in the English mapping of the world based on the social and political texts of the latest 15 years. The practicality 

of complex methodology for cognitive and discourse studies has been grounded, lexico-semantic material 
verbalizing the lingvo-cognitive category "happiness" of concept GLOBALIZATION has been schematized, 

quantitative analysis of the results has been carried out. 
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ПОРІВНЯННЯ ЯК КОГНІТИВНА ОПЕРАЦІЯ 

Статтю присвячено вивченню феномену порівняння як фундаментальної операції когнітивної системи 
людини. Розглянуто категоріальний простір порівняння, визначено його ядерні та периферійні 

компоненти, описано його дворівневу структуру. Увагу зосереджено на ролі порівняння у процесі 
пізнання та категоризації зовнішнього світу людиною. Розкрито особливості об’єктивації результатів 

когнітивної операції порівняння у мовленні людини.  

Постановка проблеми. Необхідність вивчення мовленнєвих порівняльних конструкцій обумовлена 
тим, що механізм порівняння займає ключове місце у когнітивній діяльності людини. Порівнянню як 
лінгвістичному явищу присвячені чисельні праці науковців. Досліджувалися номінативний, 
морфологічний, синтаксичний, словотвірний аспекти порівняння (Д. Ашурова, А. Вежбицкая, Е. Гулига, 
Е. Шендельс, Н. Ярова, В. Сасіна, В. Огольцев, К. Лєвіна, В. Телія), але вивчення порівняння з точки 
зору структурації знань не проводилося. 

Актуальність статті полягає у вивченні феномену порівняння, яке лежить в основі ''інфраструктури'' 
когнітивних видів діяльності людини і водночас є базовою операцією практично всіх без виключення 
механізмів розумового процесу людини [1: 55].  

Мета статті полягає у ґрунтовному вивченні порівняння як когнітивної операції та її вербальної 
репрезентації. Мислення людини підпорядковане певним чітко структурованим когнітивним операціям. 
Порівняння визнається однією із фундаментальних розумових операцій [2: 261; 3: 278]. Вивчення 
когнітивної операції порівняння зумовлено її провідною роллю у процесах мислення людини.  

Виклад основного матеріалу. Порівняння є одним із найважливіших прийомів теоретичного та 
практичного пізнання. Когнітивний базис порівняння полягає у співставленні предметів зовнішнього 
світу з урахуванням їх онтологічних ознак, функцій, які вони виконують, їх взаємовідношень та 
встановленні спільних і відмінних рис [4: 133]. Результативність і успішність операції порівняння 
залежить від цілеспрямованості його використання, іншими словами, від чітко поставленого завдання, 
яке полягає в інвентаризації подібних або відмінних рис або тих чи інших одночасно. 

Пізнання є діалектичним рухливим процесом відбиття оточуючої, зовнішньої по відношенню до 
людини, дійсності у її свідомості. Порівняння приймає активну участь у розбудові концептуальної 
системи людини та її ментального лексикону. Траєкторія руху думки окреслена напрямом від незнання 
до знання, до здобуття нової раніше невідомої інформації, до збагачення та уточнення вже існуючого 
знання про предмети, ознаки та властивості навколишнього світу [5: 8]. Здатність проводити порівняння 
є природною вродженою психічною властивістю людського організму.  

До основних гносеологічних функцій порівняння як когнітивної операції належать: 1) пізнання 
одиничного, особливого і загального; 2) усвідомлення мінливості речей і явищ; 3) встановлення причин 
походження явищ; 4) на основі отриманих знань в результаті проведення операції порівняння 
створюються класифікації і відбувається систематизація предметів і явищ; 4) опосередковане пізнання 
об’єктивної дійсності шляхом умовиводів; 5) порівняння виступає у ролі одного з необхідних засобів 
доведення [1: 57-58]. 

Важливу роль порівняння як провідного засобу пізнання визнавали провідні вчені, починаючи з доби 
Античності (Аристотель, К. А. Гельвецій, Д. Локк, Гегель, К. Д. Ушинський). Мислення трактувалося як 
порівняння [6: 12], як процес пізнання [7: 115], тобто процес пізнання є процесом виділення одних 
предметів на тлі інших шляхом систематизації їх спільних і відмінних рис. Без перебільшення 
гносеологічної цінності порівняння можна стверджувати, що саме порівняння "подовжує руку інтелекту" 
(перефразований вислів Х. Ортега-і-Гассет про метафору. – Я. М. Просяннікова). Структурувати 
інформацію, яка надходить до когнітивного простору людини, неможливо без залучення механізму 
порівняння, оскільки "в основі категоризації … лежать сформовані у нас уявлення про подібність і 
відмінність об’єктів" [8: 90].  

Когнітивна операція порівняння – обов’язковий елемент розумової діяльності людини, "без неї 
неможливо здійснити аналіз якостей предмета та визначити його місце в оточуючій дійсності" [9: 13]. 
Набуття людиною знань відбувається чуттєвим шляхом, через відчуття окремих ознак предметів, явищ, 
процесів, сприйняття образу матеріального предмета з цілим комплексом його фізичних якостей, 
характеристик, які впливають на органи чуття [5: 10]. В основі будь-якого відчуття, незалежного від 
каналу надходження інформації (зоровий, слуховий, тактильний і под.), активізується принцип 
розрізнення (порівняння) [10]. В разі відсутності принципу розрізнення людина втратила б змогу 
відчувати, сприймати реальний світ. Тобто, за умови існування великих за розміром предметів є, 
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відповідно, можливість вирізняти малогабаритні сутності і навпаки. Абсентизм у природному 
середовищі великих об’єктів унеможливив би диференціацію малих форм. За відсутності еталона 
порівняння людина не мала б змоги класифікувати малі предмети. 

Розумова операція порівняння полягає не лише у співставленні об’єктів і формальній фіксації їх 
подібностей і розбіжностей, а й в усвідомленні та засвоєні нового знання [11: 33-34]. Причому 
преференцією є саме отримання нового знання на виході у результаті розумової обробки інформації. 
Влучним, у даному випадку, ми вважаємо твердження Р. М. Фрумкіної: "Ми бачимо не оком, а мозком, 
точніше розумом" [8: 89]. Іншими словами, відомості про схожість і відмінність матеріальних і духовних 
сутностей не є даним знанням від природи, а об’єктивуються у результаті низки складних пізнавальних 
операцій, ключовою з яких є порівняння. Результати, отримані шляхом застосування операції 
порівняння, розширюють світогляд людини, сприяють психологічному, соціальному, професійному 
визначенню, просторовій і часовій орієнтації у навколишньому світі. 

У нашому дослідженні ми пропонуємо розглядати когнітивну операцію порівняння як дворівневий 
розумовий процес (див. рис.1): 

 
об’єкт 1  операція 

порівняння 
 об’єкт 2 1 рівень  

      

 результат – отримання 
нового знання 

 2 рівень 

Рис. 1.  Дворівнева структура когнітивної операції порівняння. 
На першому рівні процедури порівняння в мозку людини зіставляються два об’єкта (предмета, явища, 

процеси) зовнішнього світу, аналізуються суттєві та другорядні риси, складається перелік їх схожих і 
відмінних рис. У результаті обробки інформації на першому рівні, на другому – ми отримуємо нове знання 
про порівнювані сутності. Нове знання полягає у визначенні рівня їх подібності або відмінності, наявності 
або відсутності певної ознаки, ступеня якості або кількості спільної для них ознаки. Варто зазначити, що 
нова структура знання може бути отримана за умови існування попереднього знання, на підґрунті вже 
засвоєного раніше. Підтвердження знаходимо у трактуванні механізму порівняння О. О. Потебнею: "У 
кожному слові … дія думки полягає у порівнянні двох мислених комплексів, двох мислених мас, однієї, що 
пізнається … і пізнаної раніше, тобто тієї, яка складала готовий запас думки" [7: 140].  

Різні за своєю природою об’єкти можуть порівнюватися. В якості порівнюваних сутностей можуть 
використовуватися окремі предмети, класи предметів, один і той самий предмет у різних просторово-
часових реалізаціях, відчуття, уявлення, поняття, емоційні та психологічні стани людини [4: 133]. 
Порівнянню піддаються не цілісні об’єкти, у їх сукупності та неподільності ознак, а об’єкти як системи 
виокремлених аналітичним шляхом властивостей і відношень [11: 35]. За законами логіки всі об’єкти, 
поняття і предмети поділяються на сумісні та не сумісні сутності. На шкалі "сумісності-несумісності" 
поняття розташовуються у відповідному порядку: рівнозначні (тотожні), перехресні, підпорядковуючий / 
підпорядкований : рівнозначно підпорядковані, контрарні, контрадикторні [5: 33-34]. 

Процес мислення людини є феноменом відбиття зовнішнього світу з онтологічно існуючими у ньому 
артефактами (предметні сутності) і ментафактами (духовні сутності) особливими за своєю природою та 
структурою, відповідно, дослідниками диференціюються різні види когнітивної діяльності, які беруть 
активну участь у відтворенні об’єктивного світу у концептуальній системі людини. Когнітивні процеси, 
закладені у процедуру порівняння, репрезентуються у вигляді семантичної шкали, на якій рух процесу 
ментальної обробки інформації спрямований від схожості до відмінності: ототожнення, рівність, 
подібність, аналогія, відповідність, невідповідність, відмінність, нерівність, протилежність [12: 23]. 
Наведена А. І. Варшавською семантична шкала, на наш погляд, є більш глибоко розробленим варіантом 
шкали Н. Д. Арутюнової: тотожність – неідентичність – подібність – несхожість [13: 283]. До складу 
когнітивної "інфраструктури мозку" (О. С. Кубрякова) входять пізнавальні процеси, які взаємодіють з 
конкретним видом когнітивної діяльності [14: 9]. Структурними компонентами категорії порівняння є 
когнітивні механізми ототожнення, прирівнювання, аналогії, уподібнення, несхожості, розрізнення, 
протиставлення [15: 80].  

Отже, дуалістичні взаємовідношення схожості / відмінності становлять ядро категорії порівняння [15: 
79]. У той час, як ототожнення, прирівнювання, аналогія, уподібнення, несхожість, розрізнення, 
протиставлення набувають периферійного статусу (див. рис. 2). 
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Рис. 2. Категоріальний простір когнітивної операції порівняння. 

 
Порівняння як універсальна когнітивна категорія є невід’ємною характеристикою матеріального і 

духовного світу homo sapiens, об’єктивуючись у мовленнєвій діяльності людини і знаходячи своє 
відображення у системі мови [16: 71]. Номінативні одиниці є продуктом опредметнення аналогового (процес 
пошуку подібностей і відмінностей) осмислення дійсності. Традиційно структура порівняння складається з 
трьох компонентів або концептів [17: 7]: позначуване, позначувальне і основа аналогії [18: 145].  

Вид когнітивної діяльності, яка домінує під час проведення мисленнєвої операції порівняння, 
визначає тип концептуального тропу, який вербалізуючись набуває форми поетичного.  

Провідна роль процедури пошуку подібностей, знаходження аналогій у відношеннях між сутностями 
суб’єкта й об’єкта призводить до вживання таких споріднених поетичних тропів, як метафора та художнє 
порівняння. Коли акцент в осмисленні явищ реальності переноситься на процедуру відтворення 
метонімічних зв’язків, у поетичному тексті фіксується такий поетичний троп, як метонімія, а фокус на 
пошуку відмінностей між сутностями суб’єкта і об’єкта пояснює появу поетичних тропів, у яких 
міститься зіткнення, або протиставлення лексичних значень одиниць, що їх утворюють (оксюморон, 
антитеза). Модель метафори має вигляд С є О, в якій домінує когнітивна операція ототожнення 
сутностей суб’єкту й об’єкту, в метонімії – С є частиною О, тобто домінує операція асоціативного 
зв’язку частини із цілим, в оксюмороні – С є протилежним О, де операція пошуку відмінностей між 
сутностями превалює. У поетичному порівнянні модель має вигляд С є подібним до О, що не виключає 
тотожність декількох ознак сутностей, їх асоціативний зв’язок, а також утримує твердження про різницю 
між ними [19: 7-8].  

Висновки. Таким чином, у поданій статті представлено концепцію вивчення природи порівняння як 
когнітивної категорії, до складу якої входять ядерні компоненти схожість/ відмінність, а також 
периферійні (ототожнення, прирівнювання, аналогія, уподібнення, несхожість, розрізнення, 
протиставлення). Порівняння ми розуміємо не просто як фіксацію онтологічних відношень між 
предметами зовнішнього світу, а й рушійну силу, яка приймає активну участь у категоризації та 
концептуалізації світу. 

Подальшу перспективу наукової розвідки ми вбачаємо у верифікації викладених положень на 
широкому мовному матеріалі. 
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Матеріал надійшов до редакції 23.05. 2013 р. 

Просянникова Я. Н. Сравнение как когнитивная операция. 

Статья посвящена изучению феномена сравнения як фундаментальной операции когнитивной системы 
человека. Рассмотрено категориальное пространство сравнения, определены его ядерные и 

периферийные компоненты, описана его двухуровневая структура. Фокус внимания сосредоточен на 
роли сравнения в процессе познания и категоризации окружающего мира человеком. Раскрыты 

особенности объективации в речи результатов когнитивной операции сравнения. 

Prosiannikova Ya. N. Comparison as a Cognitive Process. 

The article focuses on the phenomenon of the comparison as a fundamental process activated in the human 
mind. Its major and minor components are distinguished. Likening and differentiation are considered to be a 
kernel of the category of comparison, while identity, equating, analogy, unlikeness, contrast are classified as 

peripheral ones. The two-layer structure of the cognitive process is studied in the article. The main purpose of 
the cognitive process of comparison consists in an acquisition of new information. The thorough attention is 
paid to its role in the processes of cognition and categorization of the world and peculiarities of its verbal 

representation. 
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ЯВИЩЕ ІНТЕЛЕКТУАЛІЗМУ В  ХУДОЖНІЙ ЛІТЕРАТУРІ  
ЯК ЗМІСТОВО-СТИЛЬОВА ЇЇ ОСОБЛИВІСТЬ 

У статті обґрунтовано проблему змістово-стильових особливостей художньої літератури як 
нетеоретичної форми філософування в єдності світової та української традиції інтелектуалізму в 
діахронному (від кінця ХУІІІ ст.) та синхронному аспектах. Встановлено, що художньо-стильовою 
особливістю інтелектуалізму художньої літератури є екзистенційність (як на рівні форми, так і 

змісту твору), яка обумовлена світоглядно-ментальними, антисцієнтистськими настроями в культурі 
від Нового часу і до сьогодні; виміром інтелектуалізму в художній літературі є інтелектуально-

раціональний підхід до художньо-образного відображення дійсності в мистецтві слова. 

Постановка проблеми. Дослідження інтелектуалізму як художньо-стильової особливості літератури 
є актуальним для теорії літератури, оскільки допомагає прослідкувати вплив політичних та культурних 
чинників на розвиток художньої літератури як виду мистецтва, форми суспільної свідомості, 
нетеоретичної форми філософування, що й обумовило вибір теми даної статті. Стан розробленості 
проблеми. Інтелектуалізм як явище в світовій та, зокрема, українській художньо-естетичній традиції був 
об’єктом вивчення  у працях М. Бахтіна [1], Ю. Борева [2], О. Забужко [3], Ю. Залізняка [4], 
П. Іванишина [5], Н. Козачук [6], Л. Мармазової [7] та ін.  

М. Бахтін неодноразово висловлював переконання в тому, що філософію можна ефективно 
практикувати за межами наукової філософії, а саме в рамках художньої рефлексії [1]. Як зазначає 
Є. Чаплеєвич, М. Бахтін  не приховує своєї недовіри до професійної філософії і того способу 
розмірковування, який вона постулює. Більше довіри він виявляє до так званої "низинної філософії", яка 
виходить не з загальних філософських тверджень, а від конкретних та загальних проблем, які розглядає в 
рамках великих світоглядних і культурних цінностей. Або ж такої філософії, яка міститься там, де 
закінчується вузька науковість і починається позанаукове пізнання (знання), передусім, художнє. Не 
маючи довіри до науковості, М. Бахтін локалізує свою творчість на пограниччі науки і літературного 
мистецтва, що виявляє художнє мислення там, де наукового мислення недостатньо [8].  

Обґрунтовуючи філософію української ідеї в європейському контексті, О. Забужко вказує на 
філософію як єдиний, крім мистецтва, вид духовної діяльності, який не потребує нічого поза власними 
межами, виникає й розвивається не "задля чогось", а "внаслідок чогось". Звертаючись до інтелектуальної 
традиції франкового періоду, О. Забужко зазначає, що саме на терені цієї суверенності, непідлеглості 
прямим запитам соціальної практики і відбувається зрощення художнього й філософського мислення, 
своєрідна компенсаторна, можливо, навіть несвідома, "філософізація" творчості [3: 57–58]. 

Серед останніх дисертаційних досліджень проблеми інтелектуалізму слід відзначити ряд праць. 
Зокрема, Козачук Н. В. досліджувала поетику української інтелектуальної прози 1960-90 рр. [6]; Залізняк 
Ю. Б. дослідив та узагальнив походження і наслідки застосування принципів етичного інтелектуалізму у 
публіцистичних працях Івана Дзюби та Вацлава Гавела у контексті посттоталітарних трансформацій 
східноєвропейського соціуму та цілого людства [4]; Мармазова Л. Л. розглядає еволюцію 
інтелектуалізму від ХVІІІ століття до постмодерністських жанрових різновидів інтелектуального роману 
та інтелектуальної драми другої половини ХХ століття [7]. Однак, дослідження явища інтелектуалізму в 
художній літературі як змістово-стильової її особливості є сьогодні особливо актуальним і невирішеним. 

Хронологічні межі дослідження проблеми інтелектуалізму в художній літературі як змістово-
стильової її особливості охоплюють період кінця ХVІІІ – початку ХХІ століть, адже саме культурно-
історичні обставини зазначеного періоду сприяли розвитку інтелектуалізації літератури.  

Об’єктом даної статті є інтелектуалізм як явище історико-літературного процесу в Україні і світі. 
Предметом виступають змістово-стильові особливості інтелектуалізованого художнього твору як 

проблема теорії літератури. 
Метою статті є обґрунтування проблеми змістово-стильових особливостей інтелектуалізованої 

художньої літератури в єдності світової та української традиції.  
У межах поставленої мети буде вирішено такі завдання: з’ясувати сутність поняття "інтелектуалізм" 

як літературознавчої категорії; обґрунтувати інтелектуально-раціональний підхід до художньо-образного 
відображення дійсності в мистецтві слова; виявити жанрово-стильову специфіку інтелектуалізованого 
художнього твору; встановити когерентну особливість в українській літературі, якою є інтелектуалізм як 
на рівні її творення, так і рецепції. 

Виклад матеріалу. Поняття "інтелектуалізм" є часто вживаним у літературній критиці, ним умовно 
позначено стильову домінанту твору або літературної течії, пов’язаної з відчутною перевагою 
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інтелектуально-раціональних елементів образного мислення митця над емоційно-чуттєвими. 
Інтелектуалізм виявляється у схильності персонажів, оповідача, ліричного героя до розумових рефлексій, 
самоаналізу, в яких переважає абстрактне мислення; у порушенні і художньому втіленні важливих 
проблем, у розкритті інтелектуального драматизму мислителів; у схильності письменника до певних 
жанрів, у яких органічно виражаються ці якості персонажів і особливості змісту творів (притчі, 
медитації, філософсько-наукова лірика, філософські романи, драми ідей тощо) [9: 305-306]. В. Іванишин 
визначає інтелектуалізацію творчості як збільшення питомої ваги розумових функцій у творчому 
процесі, творенні і рецепції художніх творів [10: 237]. Ю. Борев у словниковій статті "Інтелектуалізм в 
літературі" зазначає, що ця змістово-стилістична особливість літератури з’являється завдяки 
надзвичайно вагомому проникненню у художній твір філософської засади, це такий спосіб художнього 
мислення, який має особливі цілі (філософсько-концептуальний аналіз метафізичних проблем буття, 
аналіз стану світу), особливу активність художньої думки у ставленні і сприйнятті життєвого матеріалу 
(підвищення ролі суб’єктивної засади, примат думки над фактом), особливу форму і стилістику (тяжіння 
до умовності, параболічність мислення, експериментальність обставин, логізовані характери, які 
персоніфікують думки автора тощо) і, насамкінець, особливий характер впливу на читача і глядача 
(художній доказ ідеї, звернення не так до почуттів, як до розуму, "випрямлення" та інтенсифікація 
дієвості твору) [2: 105–107]. 

Єдність художніх і філософських ознак є засадничою ознакою інтелектуалізму як явища художнього 
розвитку ХХ століття. Тенденція інтелектуалізації мистецтва має глибоке коріння у самій дійсності ХХ 
століття: ускладнення і прискорення історичного процесу, загроза самому існуванню людства і всього 
живого на планеті, досягнення науково-технічного прогресу, які щораз змінюють наші уявлення про 
структуру всесвіту, про природу фізичних явищ, про людину і космос. Реальний процес інтелектуалізації 
та раціоналізації людського життя  знаходить своє відображення у мистецтві.  

Розвиток інтелектуалізму як явища в художній літературі, на наш погляд, пов’язаний з двома 
новочасними тенденціями і уявленнями про роль і значення науки і техніки у суспільстві та культурі: 
сцієнтизмом і антисцієнтизмом. Сцієнтизм відображено у переконанні, що наука є головною рушійною 
силою соціального прогресу, лідером культури, а її розвиток дає засоби для вирішення усіх проблем. 
Наукове знання і наукова істина оголошення сцієнтизмом як найвища цінність, причому форми 
соціального і гуманітарного знання опиняються поза орієнтацією людини. Антисцієнтизм виник як 
реакція на перебільшення ролі науки у житті людини та суспільства, виступає з негативною оцінкою 
досягнень науки, висуває звинувачення в тому, що вона збила людство з вірного шляху, змістила його 
увагу з осягнення Бога і душі, внутрішнього духовного вдосконалення людини на пізнання і 
перетворення зовнішнього середовища. У сфері художньої, (художньо-філософської) творчості ідеї 
антисцієнтистів захищають і поділяють герменевтика, екзистенціалізм, сентименталізм, романтизм, 
неоромантизм, реалізм, модернізм тощо. Таким чином, сцієнтизм як світоглядна позиція художньо-
естетичної діяльності абсолютизує значення науки,  науково-раціонального пізнання як еталона і взірця 
для культури і суспільства, у той час, як антисцієнтизм – відповідальність науки, а в цілому людини, за 
різні соціальні антагонізми і катаклізми [11: 626].  

Інтелектуалізм як явище в художній літературі, художньо-сьтильова її особливість виникає і 
розвивається, виявляє зв’язок саме із антисцієнтистськими ідеями і тенденціями, є їх втіленням у 
певному часі і просторі, літературному напрямі, течії, творі (як на рівні його творення, так і сприйняття). 
Відбувається переорієнтація досліджень суспільних наук, мистецьких напрямів і стилів на проблеми 
людини, її зв’язку із своєю душею і зовнішнім світом. У другій половині ХХ століття, у період 
постмодерністського перелому у гуманістиці, як зазначає Д.Уліцька, прозвучало переконання про 
неминучу суб’єктність пізнання й умовність його результатів, про залежність істини  від кутів зору, під 
якими вона пізнається і виражається, а також про її зв’язок з мовою цього вираження. Літературу вкотре 
було визнано сферою, в якій найповніше звучать гуманістичні ідеали та цінності. Це переконання 
супроводжується стиранням кордонів між літературою та філософією, філософією та 
літературознавством, літературознавством та естетикою, філософією мови, історією ідей, психологією, 
культурологією та наукою про світогляди [12].  

Виміром інтелектуалізму як художньо-стильової особливості художньої літератури є в межах нашого 
дослідження інтелектуально-раціональний підхід до художньо-образного відображення дійсності в 
мистецтві слова – це когеренція філософії і художнього слова у формі і змісті літературного твору (як на 
рівні його творення, так і сприйняття), що вповні виявляє себе в екзистенційній течії в літературі в 
єдності світової та української традицій. Причому проблемне коло української літератури (людина та її 
буття, спільнота, нація зокрема, національна, рідномовна освіта тощо) виявляє необхідність 
використання національно-екзистенціальної методології (за П. Іванишиним [5]) з методологічною 
домінантою принципу націоцентричності.  

З метою обґрунтування інтелектуально-раціонального підходу до художньо-образного відображення 
дійсності в мистецтві слова необхідно встановити єдність і відмінність між філософією і літературою як 
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формами суспільної свідомості, "любомудрієм" і видом мистецтва; обґрунтувати основні принципи та 
підходи до художньо-образного відображення дійсності в літературному творі; виявити специфіку та 
художні засоби інтелектуально-раціонального підходу до відображення дійсності в художньому 
літературному інтелектуалізованому творі.  

Філософія і література мають свої точки дотикання і розмежування. А саме: зближує філософію і 
літературу те, що вони є історично розвиненими формами словесної творчості, наслідком якої є поява 
тексту, що передбачає появу реципієнта (слухач-читач), яка не завжди адекватна часові і простору 
творення тексту; сприйняття-розуміння-пізнання тексту виявляє особистісно-екзистенційну, діалогічно-
комунікативну присутність автора, який ніколи не є інкогніто, а виявляє ментально-світоглядну 
приналежність до певного часу і простору; предметом філософської і літературно-художньої рефлексії є 
людина у всій повноті її діяльності і духовного життя, а також світ, що оточує людину; таким чином 
очевидно, що філософія і література є способом усвідомленого буття як на рівні особистості (автор – 
реципієнт), так і спільноти, яку ця особистість репрезентує. 

У сприйнятті будь-якого словесного тексту форма об’єктивує зміст, а тому є зовнішнім, 
репрезентативним аспектом змісту, хоча цілісність тексту як певної системи інформації виявляє себе в 
єдності його форми і змісту: зміст переходить у форму, форма переходить у зміст. Це означає, що у 
процесі творчості зміст як сукупність ідей, уявлень, переконань автора виливається у форму судження, 
дискурсу, оцінки тощо, і в процесі сприйняття, перш за все, форми адресат тексту пізнає зміст. 
Формотворчими чинниками тексту є дотримання (створення) автором певного стилю і методу 
зображення-осмислення людини і світу навколо неї, що виявляє себе в мові і виступає практичним 
втіленням змісту. І саме мовне оформлення тексту становить суттєву відмінність філософської і 
літературної (художньо-літературної) творчості. Як відомо, світоглядні ідеї та гуманістичні ідеали 
формуються в усіх сферах духовно-практичного освоєння дійсності, у філософії і літературі зокрема. 
Проте від літератури як художньої форми світогляду, що ґрунтується на чуттєво-образному зображенні 
дійсності, філософія відрізняється тим, що будує свою картину світу і місце людини в ньому на основі 
теоретичного осмислення суспільно-історичного досвіду, надбань культури та здобутків наукового 
пізнання. І наслідком цієї філософської рефлексії є побудова раціонально-понятійних форм у системах 
ідей, та логічні способи їх обґрунтування через філософські категорії і поняття. Предметом філософії, як 
і літератури, є "вічні проблеми" людини та її буття у відношеннях щодо себе і оточуючого світу (істина, 
краса, добро, свобода, життя і смерть, щастя і шляхи його досягнення тощо), вирішення яких, однак, 
конкретизовано певним часом і простором. Формою врахування змін змісту пізнавальних проблем є 
стиль філософського мислення, що функціонує у системі того чи іншого філософського методу, 
характерними рисами якого є умоглядність і раціональність, концептуальне відтворення об’єктивної 
реальності з використанням аналізу і синтезу, дедукції та індукції, порівняння та аналогії, абстрагування 
та узагальнення, сходження від абстрактного до конкретного. У процесі філософського пізнання 
філософський стиль, як і метод, апелює до природної та соціальної реальності не безпосередньо, а 
опосередковано, використовуючи різноманітні форми матеріальної і духовної культури, досягнення 
природничих та соціогуманітарних наук. Філософське знання і його теоретичні побудови не можуть бути 
перевірені експериментально на предмет істинності чи хибності, однак значимість філософського знання 
можна визначити за його здатністю пробуджувати свідомість, самосвідомість, слугувати методологічною 
основою інших сфер духовно-практичного освоєння світу. 

Зменшення опозиційності раціонального та ірраціонального, а також переосмислення вихідних 
принципів та підходів до вирішення проблеми людини та сенсу її буття є одним із досягнень 
екзистенціалізму як літературно-філософського напряму у новітній культурі. У філософській концепції 
екзистенціалізму має місце висока оцінка мистецтва, ототожнення його з філософією, про що свідчить 
форма викладу теоретичних ідей: романи, притчі, есе, художньо-критичні статті тощо. Таким чином 
екзистенціалізм як провідний філософсько-естетичний напрям ХХ ст. отримав широке відображення в 
художній або напівхудожній літературній формі (наприклад, Камю і Сартр є, водночас, і письменниками 
і філософами), у кіномистецтві (наприклад, у творчості М. Антоніоні, І. Берґмана, А. Рене). Причиною 
цього феномену є стиль мислення: якщо представник теоретичної філософії сповідує нейтралітет власної 
суб’єктивності, дотримується об’єктивності, відстороненості від предмету дослідження та відповідності 
власного філософування щодо концепції репрезентованого ним вчення, то екзистенційний мислитель 
сприймає світ як митець, "якому потрібно певним чином здійснити ідентифікацію з природою, щоб бути 
в змозі змалювати чи оспівати її" [13: 54]. Предметом філософсько-літературної рефлексії 
екзистенціалізму є унікально-неповторне буття людини, її екзистенція, яка не піддається логіко-
раціональному пізнанню, а осягається безпосереднім переживанням кожної і певної миті буття як стану. 
Філософи-екзистенціалісти описують структури екзистенції, якими є модуси людського існування: страх, 
совість, вина, смерть, піклування, тривога, вибір, обов’язок. І саме художньо-образні засоби мистецтва, 
передають ці стани, дають можливість наблизитись до їх розуміння. На думку Леппа Іняса, якби Сартр 
опублікував лише свій монументальний трактат "Буття і Ніщо" та інші філософські праці, то він, мабуть, 
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ніколи не став би таким популярним і знаменитим. Саме твори "Нудота", "Мухи", "За зачиненими 
дверима", "Дороги свободи" відкрили широкому загалу читачів основні положення сартрівської 
філософії, а "Буття і Ніщо" слід розглядати як своєрідний переклад філософською мовою екзистенційних 
ситуацій, описаних у романах і театральних п’єсах. Звернення до літературної творчості в екзистенційній 
перспективі становить суттєву властивість філософії екзистенції: не обмежуватися дискусіями між 
філософами-професіоналами, а прагнути до навернення прихильників, до загалу [13: 55] 

Екзистенціалізм витворює специфічний стиль мислення, представлений релігійним і атеїстичним 
напрямами, представники яких найчастіше використовують феноменологічний метод осягнення реальності. 
Не вдаючись до визначень та доказів, цей аналітичний метод здатен і в художньому слові осягнути 
індивідуальне і конкретне, описує реальність в усій цілісності [13: 54]. Філософське "екзистенційне мислення" 
сприймає людину як цілісність її тілесних, емоційних, духовних сил, – як екзистенцію, існування, що не 
відмежоване від основи світу – буття. Екзистенційному мисленню не властиве розмежування суб’єкта та 
об’єкта, оскільки існування (екзистенція) знаходиться в нероздільній єдності з буттям. Екзистенційна 
реальність є вільною і неоднозначною, перебуває у постійному становленні, і філософія, яка ставить перед 
собою завдання вивчати її, на думку Леппа Іняса, не повинна претендувати на псевдологічність понятійної 
філософії [13: 59], а тому може бути висловлене засобами поетики. Філософія екзистенції не може ставити 
перед собою завдання визначення або статичного опису людської реальності.  

Художньо-стильовим проявом інтелектуалізму в літературі є її жанрове розмаїття в конкретизації 
жанру щоденника, притчі, ессе, філософсько-наукової лірики, філософського роману, роману-утопії 
(антиутопія), драми ідей тощо.  

В українській культурі явище інтелектуалізму в художній літературі від доби Просвітництва 
пов’язане, перш за все, з іменами І. Вишенського, Г. Сковороди,  Т. Шевченка, П. Куліша, І. Франка, 
Л. Українки, В. Винниченка, неокласиків, В. Стуса, Л. Костенко, О. Забужко та ін. А також 
інтелектуальна художньо-світоглядна літературна традиція відома як "філософія серця". 

Висновки. Обґрунтовуючи проблему інтелектуалізму в теорії літератури, ми прийшли до таких 
висновків:  проблема актуальна на міжгалузевому рівні;  екзистенційність (як на рівні форми, так і змісту 
твору) є художньо-стильовою особливістю інтелектуалізму художньої літератури, яка обумовлена 
світоглядно-ментальними, антисцієнтистськими настроями в культурі від Нового часу і до сьогодні;  
виміром інтелектуалізму як художньо-стильової особливості художньої літератури в межах нашого 
дослідження є інтелектуально-раціональний підхід до художньо-образного відображення дійсності в 
мистецтві слова;  українська література є нетеоретичною формою філософування, виявляє синкретизм 
науки (історіографія, етнографія, педагогіка, психологія тощо), філософії та мистецтва слова. 
Перспективою подальшого розгляду проблеми э визначення жанрових особливостей інтелектуалізованої 
художньої літератури. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 
1. Бахтін М. Проблема тексту у лінгвістиці, філології та інших гуманітарних науках  / М. Бахтин // Антологія 

світової літературно-критичної думки ХХ ст.. / За ред.. Марії Зубрицької. 2-е вид., доповнене. – К.: Літопис, 
2001. – 832 с. – С. 416–422 

2. Борев Ю. Інтелектуалізм в літературі / Ю. Борев // Словарь литературоведческих терминов. Ред.-
сост. :Л. И.Тимофеев и С. В.Тураев. – М. : "Просвещение", 1974. – 509 с. – С. 105–107 

3. Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст / О.Забужко . – К.:Основи, 1993. – 126 с. 
4. Залізняк Ю.Б. Етичний інтелектуалізм публіцистики Івана Дзюби та Вацлава Гавела / Ю.Б.Залізняк. – 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.08. – 
Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 217 с. 

5. Іванишин П.В. Національно-екзистенціальна інтерпретація (основні теоретичні та прагматичні аспекти): 
Монографія / П.В.Іванишин . – Дрогобич: Видавнича фірма "Відродження", 2005. – 308 с. 

6. Козачук Н.В. Поетика української інтелектуальної прози 1960-90 рр. / Н.В.Козачук. – Дисертація на здобуття 
наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.01. – українська література. – 
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007 

7. Мармазова Л.Л. Поетика постмодерністської інтелектуальної драми Т.Стоппарда / Л.Л.Мармазова. – 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук за спеціальністю 10.01.04. – 
Донецький національний університет. – Донецьк, 2006 

8. Чаплеєвич Є.. Діалогічне мислення Михайла Бахтіна / Є.Чаплеєвич // Література. Теорія. Методологія: Пер. 
з польськ. С.Яковенка. / Упор. І наук. ред.. Д.Уліцької. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 
543 с. – С. 176 – 198 

9. Літературознавчий словник-довідник / За ред.. Р.Т.Гром’яка, Ю.І.Коваліва, В.І.Теремка. – К.: ВЦ 
"Академія", 2007. – 752 с. – С. 305 – 306 

10. Іванишин В.П. Нариси з теорії літератури: навч. посіб. / В.П.Іванишин / [упоряд. тексту П.В. Іванишина]. – 
К.: ВЦ "Академія", 2010. – 256 с. 

11. Сцієнтизм і антисцієнтизм // Філософський енциклопедичний словник. – К.: Абрис, 2002. – 744 с. – С. 626 
12. Уліцька Д. Антипозитивістський злам / Д.Уліцька // Література. Теорія. Методологія: Пер. з польськ. С.Яковенка. / 

Упор. І наук. ред.. Д.Уліцької. – К.: Вид. дім "Києво-Могилянська академія", 2006. – 543 с. – С. 38 – 55 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (70). Філологічні науки 

302 

13. Лепп Іняс. Християнська філософія екзистенції: Пер. з фр. / Іняс Лепп. – К.: Унів. вид-во "Пульсари", 2004. – 
148 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 
1. Bаhktin М. Prоblеmа tеxtu u lіnhvіstytsі, fіlоlоhіi tа іnshykh humаnіtаrnykh nаukаkh [Text issues in linguistics, 

philosophy and other humanities] / М.Bаkhtin // Antоlоhіa svіtоvоi lіtеrаturnо-krytychnоi dumky ХХ st.. / zа rеd. 
Маrіi Zubrytskоi. 2-е vyd., dоpоvnеnе. – K.: Lіtоpys, 2001. – 832 s. – S. 416 – 422 

2. Bоrеv Y. Іntеlеktuаlіzm v lіtеrаturі [Іntеlеctualism in literature] / Y.Bоrеv // Slоvаr litеrаtуrоvеdchеskikh tеrminоv. 
Rеd.-sоst.:L.I.Timоfееv i S.V.Тurаеv. – М.: "Prоsvyеschеniiе", 1974. – 509 s. – S. 105 – 107 

3. Zаbushkо О. Fіlоsоfіa ukrаinskоi іdеi tа evrоpеiskyi kоntеkst [Philosophy of Ukrainian idea and Europinian 
context] / О.Zаbushkо. – К.:Оsnоvy, 1993. – 126 s. 

4. Zаlіznyak Y.B. Еtytchnyi іntеlеktuаlіzm publіstystyky Іvаnа Dzyuby tа Vаslаvа Hаvеlа [Ethnical intellectualism of 
Іvаnа Dzubи tа Vаtslаvа Gаvеlа publication] / Y.B. Zаlіznyak. – Dysеrtаtsіa nа zdоbuttya nаukоvоhо stupеnya 
kаndydаtа fіlоlоhіchnykh nаuk zа spеtsіаlnіstyy 10.01.08. – Lvivskyi nаtsіоnаlnyi unіvеrsytеt іm. Іvаnа Frаnkа. – 
Lviv, 2007. – 217 s. 

5. Іvаnyshyn P.V. Nаtsіоnаlnо-еkzystеntsіаlnа іntеrprеtаtsіa (оsnоvnі tеоrеtychnі tа prаhmаtychnі аspеkty): 
Моnоhrаfіa [National-existential interpretation (principal theoretical and pragmatic aspects ): Моnоgrаphy] / P.V. 
Іvаnyshyn. – Drоhоbych: Vydаvnychа fіrmа "Vіdrоdzhеnnya", 2005. – 308 s. 

6. Kоzаchuk N.V. Pоеtykа ukrаinskоi іntеlеktuаlnоi prоzy 1960-90 rr. [Pоеtics of Ukrainian intellectual prose 1960-
90] / N.V.Kоzаchуk. – Dysеrtаtsіa nа zdоbuttia nаukоvоgо stupеnia kаndydаtа fіlоlоhіchnykh nаuk zа spеtsіаlnіstiu 
10.01.01. – ukrаinskа lіtеrаtura. – Prykаrpаtskyi natsіоnаlnyi unіvеrsytеt іmеnі Vаsylia Stеfаnykа. – Іvаnо-
Frаnkіvsk, 2007 

7. Mаrmаzоvа L.L. Pоеtykа pоstmоdеrnіstskоi іntеlеktuаlnоi drаmy Т.Stоppаrdа [Poetics of postmodernist intellectual 
drama of T. Stopparda] / L.L.Маrмаzоvа. – Dysеrtаtsіa nа zdоbuttia nаukоvоhо stupеnia kаndydаtа fіlоlоhіchnykh 
nаuk zа spеtsіаlnіstiu 10.01.04. – Dоnеtskyi nаtsіоnаlnyi unіvеrsytеt. – Dоnеtsk, 2006 

8. Chaplеievych E.. Dіаlоhіchnе myslеnnya Мyhаilа Bаkhtіnа [Dіаlоgіcal thinking of Мikhail Bakhtin] / 
E.Chаplеievych // Lіtеrаtyrа. Теоrіa. Меtоdоlоhіa: Pеr. z pоlsk. S.Yakоvеnkа. / Upоr. i nаuk. rеd.. D.Ulіtskоi. – К.: 
Vyd. dіm "Кyevо-Моhylianskа аkаdеmіa", 2006. – 543 s. – S. 176 – 198 

9. Lіtеrаturоznаvchyi slоvnyk-dоvіdnyk [Literary dictionary] / Zа rеd.. R.Т.Grоmyaka, Y.І.Коvаlіvа, V.І.Tеrеmkа. – 
К.: VTs "Аkаdеmіa", 2007. – 752 s. – S. 305 – 306 

10. Іvаnyshyn P.V. Nаtsіоnаlnо-еkzystеntsіаlnа іntеrprеtаtsіa (оsnоvnі tеоrеtychnі tа prаhmаtychnі аspеkty): 
Моnоhrаfіa [National-existential interpretation (principal theoretical and pragmatic aspects ): Моnоgrаphy] / 
P. V. Іvаnyshyn. – Drоhоbych: Vydаvnychа fіrmа "Vіdrоdzhеnnya", 2005. – 308 s. 

11. Stsіentyzm і аntystsіentyzm [Scientism and antiscientism] // Fіlоsоfskyi еntsyklоpеdychnyi slоvnyk. – К.: Аbrys, 
2002. – 744 s. – S. 626 

12. Ulіtskа D. Аntypоzytyvіstskyi zlam [Antipositive break] / D. Ulіtskа // Lіtеrаturа. Теоrіa. Меtоdоlоhіa: Pеr. z pоlsk. 
S.Yakоvеnkа. / Upоr. i nаuk. rеd.. D.Ulіtskоi. – К.: Vyd. dіm "Киevо-Моhylianskа аkаdеmіa", 2006. – 543 s. – S. 38 – 55 

13. Lеpp Іnas. Khrystyianskа fіlоsоfіa еkzystеntsіi: Pеr. z fr. [Christian philosophy of existentialism] / Іnas Lеpp – К.: 
Unіv. vyd-vо "Pulsаry", 2004. – 148 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 22.05. 2013 

Снитовская О. Й. Явление интеллектуализма в художественной литературе как содержательно-
стилевая ее особенность. 

В статье обоснована проблема содержательно-стилевых особенностей художественной литературы 
как нетеоретической формы философствования в единстве мировой и украинской традиции 
интеллектуализма в диахронном (с конца ХУІІІ века) и синхронном аспектах. Выявлено, что 

художественно-стилевой особенностью интеллектуализма художественной литературы есть 
экзистенциальность. 

Snitovskaya O. І. Scene Intellectualism in the Fiction as a Substantial and Style of its Features. 

The issues of content and stylistic features of fiction are substantiated in the article. Fiction is considered to be a 
non-theoretical form of philosophizing in the unity of global and Ukrainian traditions of intellectualism in 

diachronic (late ХVIII) and synchronous aspects.  It is proved that artistic and stylistic feature of intellectualism 
in fiction is existentiality (both at the form level as well as the content one), which is conditioned by ideological, 

mental, and anti-scientology movement tendencies in the culture dating from New Age up to the present; the 
dimension of intellectualism in fiction is intellectual and rational approach to artistic and imaginative reflection 

of reality in art expression. 
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"ЗАХІД" Б. БРЕТА: ТРАГЕДІЯ ЧИ "НАВЧАЛЬНА ВПРАВА"? 

Статтю присвячено художньому аналізу брехтівської п’єси "Захід", яка належить до комплексу 
Lehrstück ("навчальних" драм). Проведене дослідження доводить, що попри наявність в "Заході" 

драматичних колізій та трагедійного сюжету, досліджувана п’єса є, за авторським задумом та 
художнім втіленням, твором з "тренувально-навчальною" метою. "Захід" став першою і останньою 
Lehrstück Брехта у цілковитій відповідності з авторською концепцією жанру. Ця п’єса обґрунтувала 

основоположні "правила" Lehrstückе: "гра без глядача", "гра для себе", "обмін ролями". 

Об’єктом даного дослідження є п’єса німецького драматурга Бертольта Брехта "Захід" ("Die 
Maßnahme", 1930), що належить до комплексу "Lehrstück" ("навчальних" драм), – шести драматичних 
творів, створених Брехтом в кінці 1920-х – на початку 1930-х років ("Переліт через океан", "Баденська 
навчальна драма про згоду", "Той, що каже так, і той, що каже ні", "Захід", "Виняток і правило", "Горації 
і Куріації"). 

Предметом розгляду виступають художньо-естетичні характеристики драми "Захід" як "навчальної" 
вправи, що спонукає учасників (глядача й актора) до дослідження запропонованої художнім текстом 
теми, її аналізу, дискусії, доповнення та зміни вихідного матеріалу. 

Метою статті – є спроба довести, що попри наявність в "Заході" драматичних колізій та трагедійного 
сюжету, досліджувана п’єса є, за авторським задумом та художнім втіленням, твором з "тренувально-
навчальною" метою. 

Виклад основного матеріалу. Звернімося спершу до визначення й характерних особливостей трагедії як 
жанру. Трагедія (грец. tragoedia, буквально: козлина пісня) – драматичний твір, який ґрунтується на гострому, 
непримиренному конфлікті особистості, що прагне максимально втілити свої творчі потенції, з об'єктивною 
неможливістю їх реалізації. Конфлікт трагедії має глибокий філософський зміст, є надзвичайно актуальним у 
політичному, соціальному, духовному планах, відзначається високою напругою психологічних переживань 
героя. Трагедія майже завжди закінчується загибеллю головного героя [1].  

На перший погляд, досліджуваний твір відповідає усім перерахованим вище характеристикам і може 
дефінуватися як трагедія. Спробуємо з’ясувати, чи відповідає це авторській інтенції.  

Lehrstück "Захід" за словами Гюнтера Хартунга є "проривом і вершиною політичної драматургії" [2: 
219] і належить до найсуперечливіших драматичних творів Брехта, який ще й досі носить німб 
забороненого, провокаційного, недозволеного.  

За музичною формою "Захід" – політична ораторія, в якій стилістично поєдналися військові марші, 
мотиви класичної музики (Й. С. Бах) та джазу ("Сонг про товар"). Музика, яка, як відомо, є необхідною 
організаційною складовою кожної брехтівської Lehrstück, написана Гансом Айслером (1898-1962). 

Сюжет п’єси співзвучний із Lehrstück "Той, що каже так" ("Der Jasager", 1929 / 30). Початкова 
редакція рукопису "Заходу" мала назву "Той, що каже так (конкретизація)". 

Давньояпонські мотиви театру "но", використані в драмі "Той, що каже так", драматург переносить на 
сучасне, актуальне тло революційних змін у суспільстві. І знову місцем подій, що відбуваються у п’єсі, 
стає схід, до якого Брехт не приховує своєї пильної уваги. Але тепер митця не стільки приваблює 
художній світ "азіатських" країн, скільки суспільно-політичні події, що розгорталися на той час у Китаї. 
Мотив згоди, що є наскрізним в попередніх Lehrstückе ("Баденська навчальна драма про згоду", "Той, що 
каже так, і той, що каже ні"), набуває у "Заході" цілком конкретного політичного звучання: бути згодним 
з єднанням усіх країн у боротьбі за кращий світ. 

Таким чином, відмінною рисою "Заходу" є його відверта революційна тематика – нова 
характеристика брехтівських Lehrstückе, адже більшість його ранніх "навчально-повчальних" драм 
тяжіли до переважно абстрактного, притчового зображення дійсності.  

Тридцятидворічний драматург вперше звертається до теми пролетарської боротьби. У часи 
безпорадності німецького народу, причиною якої був економічний занепад, зростаюча бідність і 
злиденність у Веймарській республіці, Брехт, як і інші інтелектуали свого часу, пропагує ідеї 
комуністичної партії. Виникненню п’єси передує інтенсивне вивчення марксистської теорії, принципи 
якої були показані на конкретному випадку революційної практики. 

Створений у традиціях агітаційного театру, "Захід" замислювався як політично-педагогічна вправа 
для формування революційної свідомості робітничих колективів і шкільних груп. На прикладі короткої 
сценічної ситуації представлялася політично хибна поведінка з її імовірними наслідками. Мета вправи: 
навчити правильним моделям ведення революційної боротьби.  

"Вийдіть вперед!" – з цих слів починається драма. Як у грецькій трагедії з хору виходять чотири 
солісти – агітатори, що доповідають про проведену пропагандистську роботу в дореволюційному Китаї 
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та пояснюють обставини вбивства одного з товаришів. "Контрольний хор" – це партійний суд, верховна 
юстиція. Щоб довести суду необхідність застосованої ними "вищої міри" – фізичної ліквідації товариша 
в інтересах "заходу" – агітатори представляють, як він поводився в різних політичних ситуаціях. Вони 
показують, що попри свої щирі революційні прагнення, "молодий товариш" був не досить 
дисциплінованим і керувався радше своїми імпульсивними поривами та емоціями, аніж здоровим 
глуздом. Відтак його самовільна, спонтанна поведінка призвела до загрози зриву діяльності агітбригади.  

Несправедливість, яку бачив і відчував "молодий товариш", стала його каменем спотикання, через 
який він допустився низки фатальних помилок. Поведінка молодого агітатора була відтворена на 
чотирьох ситуаціях-моделях. 

У розділі "Камінь" він мав переконати кулі, що тягли рисові баржі у Мукден, повсякчас 
спотикаючись на болотистому ґрунті, щоб вони вимагали для своєї роботи спеціальне взуття, і тим 
самим виявили знак протесту поневолених проти експлуатації. Агітатори застерігають товариша не 
пройматися жалощами, проте саме це і сталося. "Не можна без жалю дивитися на це!" 1– співчуває 
"молодий товариш" важкій роботі кулі й кидається допомагати їм. Йдучи слідом за ними, він підкладає 
чорноробам під ноги каміння, – робота, яку він не міг довго витримати. Висміяний самими ж кулі і 
звинувачений у їх підбурюванні, "молодий товариш" не лише не виконав доручення, а й поставив під 
удар усю агітбригаду.  

Наступної помилки "молодий товариш" припустився, розповсюджуючи листівки на текстильній фабриці. 
Разом з двома робітниками він вступив у сутичку з поліцейським. Побивши правоохоронця, текстильники 
втратили роботу – мізерний, проте єдиний спосіб заробітку – і звинуватили в усьому "молодого товариша", 
який зашкодив не лише агітаторській справі, але й людям, яким так палко прагнув допомогти.  

У розділі "Власне, що таке людина?" вперше виступає безпосередній ворог революції – заможний 
торговець. Скориставшись чварами купця з англійцями, агітатори сподівалися на його підтримку в 
озброєнні кулі. "Зроби все, аби отримати зброю!" – наказують вони "молодому товаришу". Проте 
торговець спровокував обурення й гнів агітатора, відкрито виказуючи свою зневагу до простого люду й 
хижацьку ідеологію. У "Сонгу про товар" він не приховує свого цинічного переконання, що людина є 
товар, як і товар, який вона виробляє. Оскільки є багато людей, то їх можна експлуатувати дешевше і не 
перейматися тим, чи мають вони на що жити. Парадокс, але кулі дешевші за рис, які вони транспортують 
і який водночас йде на їхнє утримання. Отже, вони не варті навіть свого життя, яким жертвують заради 
"відчуженої" праці. Брехт підкреслює: люди досягли найнижчого ступеня свого існування. І відповідь на 
запитання "Власне, що таке людина?" – ніщо (порівн.: проблематика "Lehrstück"– фрагмента "З нічого не 
буде нічого" ("Aus Nichts wird Nichts", 1929 / 31). 

Почуття честі і власного достоїнства не дозволили "молодому товаришу" сісти за один стіл із 
капіталістом-хижаком і ворогом своїх переконань. Він не вміє кривити душею і тому не виконує 
партійне доручення. В кінці розділу відбувається дискусія-резюме контрольного хору та агітаторів, в якій 
хор вважає спочатку справедливою позицію "молодого товариша", але зрештою погоджується з 
агітаторами:  

З ким праведний не сяде за стіл один, 
Заради правди і добра? 
Які ліки достобіса гіркі  
Для хворого, що вмирає? 
На яку підлість ти не підеш, 
Аби викорінити підлість? 
Якщо світ змінити ти хочеш, 
Чим згидуєш ти? Що принизить гідність твою? 
Ким би не був ти, 
Опустися у бруд, 
Обійми ката, та 
Зміни світ: йому потрібні зміни! 
В розділі "Викриття" "молодий товариш" припустився останньої, фатальної для нього помилки. 

Мотив "побаченої нужди" набуває тут свого апогею. Палкий агітатор знову попадає під вплив 
"побаченої" і "відчутої" несправедливості. "Куди не глянь – кругом злидні та скрута", "Усім своїм єством 
я відчуваю, що нужда не може більше чекати" – вкотре гірко зауважує "молодий товариш".  

Кульмінацією твору є самодемаскування "молодого товариша" як рішучий протест проти 
поміркованих дій партії та готовність до негайної боротьби: 

 

                                                
1 Тут і далі цит. за: Брехт Б. "Lehrstücke" ("навчальні" п’єси). / [укладач Л. О. Федоренко ; за наук. ред. доктора 

філологічних наук, проф. О. С. Чиркова]. – Житомир : ПП "Рута", 2009. – C. 88–120. 
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Задосить споглядав я, 
І не мовчатиму більше. 
Яке пуття в мовчанні? 
Не відаючи, що друзі у них є, 
Хіба піднімуться вони на боротьбу? 
Я вийду і покажу їм себе,  
Який я є, і розповім про все. 
Він пориває з товаришами й, спокушений обіцянками облудного лідера безробітних, передчасно 

виступає у відкритий заколот, який був придушений у зародку. Агітатори змушені тікати. Їх 
переслідують. Оскільки "молодий товариш" відкрив своє обличчя і може бути впізнаний, агітатори не 
знайшли іншого виходу, як вбити його і скинути у яму-вапнярку. "Відтяти ногу від свого тіла" – так 
метафоризують агітатори вбивство товариша.  

Кожен, хто живе на світі, знає: 
Тільки силою можна змінити  
Цей убивчий світ. 
Ще нам не щастило  
Не вбивати. Лише  
Наполегливим і впертим бажанням змінити світ 
Ми мотивували 
Наш вчинок. 
Перед стратою агітатори запитують згоди молодого товариша, і він, подібно до хлопчика з Lehrstück 

"Той, що каже так", визнає необхідність цієї "вищої міри". Таким чином, агітатори вбивали не ренегата, 
зрадника ідей партії, а того, хто усвідомив свою провину "блудного сина" і жертвував життям в ім’я 
надособистісних, політичних переконань. "Молодий товариш" помирає, а агітатори змогли успішно 
виконати свою місію. "Контрольний хор" схвалює роботу своїх членів і робить висновок, формулюючи 
головну ідею твору: 

Ваша доповідь довела нам, як 
Важливо змінити наш світ: 
Гнів на терпимість, обурення на знання, 
Нерозсудливий напад на ретельну обдуманість, 
Покірне терпіння на затяту наполегливість, 
Розуміння часткового на розуміння цілого: 
Лише навчені життям, ми зможемо 
Змінити життя.  
Власне, помилка "молодого товариша" полягає не просто у факті його співчуття чи почутті власної 

гідності, а в тому, що він поставив свої моральні принципи й переконання понад об’єктивну 
необхідність. Погоджуючись з вироком, він поклав початок новій революційній моралі.  

Мета Lehrstück: навчити правильним моделям ведення революційної боротьби на прикладі політично 
невірної поведінки героя [3: 101].  

Драматург Брехт провокуюче трансформує традиційний античний конфлікт між особистою свободою та 
суспільною необхідністю в актуальну проблематику: між індивідуальною ініціативою і соціальною потребою.  

Ще однією характерною особливістю "Заходу" як Lehrstück є те, що п’єса має іманентного глядача у 
вигляді "контрольного хору", який слідкує за перебігом подій у творі, ставить запитання, "вчиться" з 
дійства. Таким чином, п’єса принципово не потребує публіки для реалізації сценічної дії.  

Якщо в інших Lehrstückе хор виступає як беззаперечний авторитет і мудра інстанція, а його думка й 
рішення є визначальними ("навчальний хор" в "Баденській навчальній драмі про згоду"), то 
"контрольний хор" у "Заході" – це така ж драматична особа як і агітатори, яка, за Lehrstück-концепцією, є 
одночасно і виконавцем, і глядачем. "Навчання" "контрольного хору" представлене в дискусіях, що 
відбуваються після кожного розділу п’єси. Предметом дискусій виступають політичні "помилки" 
"молодого товариша": 

КОНТРОЛЬНИЙ ХОР 
Але ж хіба це погано підтримувати  
 слабкого? 
Допомагати експлуатованому, коли він день у день  
 страждає 
Від тяжкої праці й поневірянь? 
ЧОТИРИ АГІТАТОРИ.У тім-то й річ, що він і йому не допоміг, і нам завадив проводити пропаганду у 

нижній частині міста. 
КОНТРОЛЬНИЙ ХОР. Так-так, зрозуміло. 
[…] 
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КОНТРОЛЬНИЙ ХОР. Але ж хіба це погано повставати проти кривди? 
ЧОТИРИ АГІТАТОРИ. У тім-то й річ, що він протистояв малій кривді, та його протистояння 

призвело до великої кривди – зриву страйку. 
КОНТРОЛЬНИЙ ХОР Так, ваша правда.  
[…] 
КОНТРОЛЬНИЙ ХОР. Але ж хіба це погано ставити честь понад усе? 
ЧОТИРИ АГІТАТОРИ. Так. 
Дискусія як необхідна складова частина Lehrstück передбачена не лише як структурний елемент 

тексту, а й як невід’ємний процес Lehrstück-комплексу, що включає в себе гру, аналіз, дискусію та зміну 
вихідного матеріалу. Так, під час прем’єри "Заходу" в Берлінській філармонії 10 грудня 1930 року 
глядачам роздавалися опитні листи з запитаннями: 

1. Чи має, на Ваш погляд, така постановка політичну вартість для глядачів? 
2. Чи має така постановка політичну вартість для її виконавців (акторів та хору)? 
3. Що, на Ваш погляд, було у "Заході" політично невірним? 
4. Чи доцільною є форма постановки для втілення її політичного призначення? Чи можете Ви 

запропонувати інші форми? [4: 237-238]. 
Художньою особливістю "Заходу" є новітня брехтівська подача сюжетного матеріалу. Так, у тексті 

функціонують дві часові і подієві площини. Перша, визначальна, на якій п’єса починається і 
закінчується, перебуває в теперішньому часі. Місцем діє є СРСР – осередок світової революції. У цій 
подієвій площині відбувається дискусія між "контрольним хором" та агітаторами. У другій площині (в 
минулому, місцем діє є Китай) виступає власне дійство, про яке агітатори доповідають. Таким чином, ця 
самобутня подача драматургічного матеріалу є брехтівською епізацією драми, – ще одним важливим 
кроком до становлення епічної драми та епічного театру Брехта.  

Образ "молодого товариша" має теж специфічний характер художнього представлення: по-перше, на 
момент дії його вже немає серед живих, по-друге і головне, він виступає не як конкретне сценічне 
"втілення", а як фігура, "зображена" іншими учасниками гри. У режисерській ремарці вказується, що 
чотири агітатори виступають по черзі в ролі "молодого товариша" [5: 89]. Таким чином, "молодий 
товариш" "фізично" на сцені не існує, він не має індивідуальних рис особистості, і ця особливість ще раз 
підкреслює умовність Lehrstückе Брехта.  

Герой драми в її традиційному розумінні з його індивідуальними рисами характеру, доля якого 
викликає співчуття і співпереживання глядачів, був для драматурга неприйнятним. Більш за те, образ 
"молодого товариша" не має не лише індивідуальних характеристик, а й позбавлений навіть ознак статі, 
беручи до уваги, що серед агітаторів знаходиться жінка [5: 93]. На основі цієї передумови Брехт та 
Айслер, у співпраці з яким створена Lehrstück, сподівалися, що їхній твір матиме суто "навчальну" мету і 
не розглядатиметься "натуралістично": "Притчу треба розуміти як притчу, а не як фактичну подію. 
Молодого товариша вбито на сцені, а не в дійсності" [4: 266-267].  

"Захід" став першим драматичним доробком Брехта у повній відповідності з авторською Lehrstück-
концепцією. Усі численні ознаки Lehrstück як авторського жанру, які поступово зароджувалися і потроху 
знаходили своє відображення у "навчально-повчальній" драмі та в ранніх Lehrstückе, розкрилися в усій 
своїй повноті у "Заході": 

"Виховний вплив Lehrstück реалізується через гру, а не через її споглядання. Принциповим для 
Lehrstück є те, що вона не потребує глядача, хоча, звісно, він може бути залученим у спектакль. Lehrstück 
передбачає, що на актора, який програє певні ситуації за сценарієм, промовляє певний текст тощо, 
здійснюється цілеспрямований навчально-виховний вплив, що формує його суспільну свідомість.  

Відтворення високоякісних зразків відіграє тут важливу роль. Так само, як і критичні моменти, що 
виникають під час аналізу даних зразків.  

Йдеться, насамперед, не про відтворення суспільно позитивних і взірцево моральних позицій і жестів 
– програвання відверто асоціальних зразків поведінки має теж безсумнівне виховне значення. 

Естетичні правила і канони сценічного представлення героїв, які діють для Schaustück (театральної 
п’єси), не мають жодного значення для Lehrstück. Своєрідні та індивідуальні характери персонажів у 
Lehrstück не розглядаються, тому що саме самобутність і неординарність є перешкодою для "навчальної" 
ролі "Lehrstück" [3: 91]. 

Виконання Lehrstück відводиться аматорам, а не професійним акторам: "… тим, для кого вони 
призначені… : робітничим хорам, гурткам самодіяльності, шкільним хорам і оркестрам, тобто тим, хто ні 
живе з мистецтва, ні оплачує мистецтво, а тільки бажає робити мистецтво" [3: 97]. Сам Брехт зазначав, 
що Lehrstückе не є комерційними проектами, бо переслідують зовсім іншу мету – навчання [4: 238]. 

Мабуть, саме тому драматург мало переймався сценічною "долею" свого творіння. 27 січня 1933 року 
через втручання поліції була зірвана прем’єра "Заходу" в Ерфурті. Проти організаторів вистави була 
порушена карна справа по факту підбурення мас до державної зради. Це була остання спроба постановки 
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п’єси в театрах Німеччини. Брехт відмовився від запланованих у 1933 році постановок у Франкфурті, Ханау, 
Кельні й Радольфцелі і більше не розглядав можливості наступних виходів "Заходу" на сценах театру.  

Причиною цього було й те, що, як вказує драматург у пізніших вказівках до п’єси (1956), 
"навчальний" вплив твору обмежений постаттю "молодого товариша": "П’єса може бути повчальною 
тільки для виконавця ролі "молодого товариша", і лише за умови, коли він виступатиме також у ролі 
одного з агітаторів та співатиме в контрольному хорі" [6].  

Для самого Брехта "Захід" мав виключне значення. В жовтні 1953 року драматург обговорює з Гансом 
Айслером написання нової драми на зразок "Заходу" та "Матері" [4: 258]. Незадовго до своєї смерті в 
розмові з німецьким театральним діячем Манфредом Веквертом Брехт зауважив, що саме за такими 
творами, як "Захід" він бачить майбутнє театру [4: 262-266]. У 1956 році відбулася розмова Брехта з 
угорським композитором Палом Абрахамом, в якій драматург чітко сформулював завдання "Заходу" і 
разом з тим всього комплексу Lehrstück: 

– Ця п’єса написана не для читання і не для споглядання. 
– А для чого? 
– Для виконання. Щоб грати для себе самого. Вона призначена не для читацької аудиторії, і не для 

публіки, а виключно для декількох юнаків, якім належить її програти. Вони повинні обмінюватися 
ролями і виступати то на місці обвинуваченого, то позивача, то свідків, то судді. Все має закінчуватися 
загальною дискусією. Тільки за таких умов кожен з них отримає практичне знання діалектики. […] 

Ваше запитання про "Захід" дуже доречне. Я навіть думаю, що варто написати передмову до цієї 
драми та інших, написаних у такому ж стилі. У передмові я пояснив би, що я хотів сказати цими п’єсами 
і яке особливе призначення вони мають. Справа в тому, що в них не треба шукати тези чи антитези, 
аргументи "за" чи "проти", обвинувачення або захист, а виключно "тренувальні вправи" для свого роду 
"інтелектуальних атлетів" – тренувальні вправи для навчання діалектиці. […] 

– Іншими словами, Ви пропонуєте, так би мовити, тренувальну методику, тип підготовчої 
гімнастики для спортсменів, які, виконуючи цей особливий комплекс вправ, розвивали б свою 
мускулатуру. А саме ті групи м’язів, що необхідні саме їм і саме для їхнього виду спорту? […] 

– Саме так [7: 131]. 
Отже, з появою п’єси "Захід" відбулося остаточне оформлення Lehrstück як жанру sui generis. "Захід" 

став першою і останньою Lehrstück Брехта у цілковитій відповідності з авторською концепцією жанру. 
Ця п’єса обґрунтувала основоположні "правила" Lehrstückе: "гра без глядача", "гра для себе", "обмін 
ролями". Крім того, "Захід" як Lehrstück – це: 

– мистецтво для аматорів; 
– "навчальна гра" (Lern-Spiel), а не вистава; 
– тренувальна методика діалектичного мислення; 
– самопізнання у грі і через гру; 
– підготовка до діяльності в політично-соціальному середовищі. 
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Федоренко Л. А. "Мероприятие" Б. Брехта: трагедия или "учебное упражнение"? 

Статья посвящена художественному анализу брехтовской пьесы "Мероприятие", которая 
принадлежит к комплексу Lehrstück ("учебных" драм). Проведенное исследование доказывает, что, 

несмотря на наличие в "Мероприятии" драматических коллизий и трагического сюжета, исследованная 
пьеса является, согласно авторскому замыслу и художественному воплощению, произведением с 

"тренировочно-учебной" целью. "Мероприятие" стало первой и последней Lehrstück Брехта в полном 
соответствии с авторской концепцией жанра. Эта пьеса обосновала базовые "правила" Lehrstückе: 

"игра без зрителя", "игра для себя", "обмен ролями". 

Fedorenko L. O. "The Decision" ("Die Maßnahme") by B. Brecht: a Tragedy or Learning-Exercise? 

The article deals with the literary analysis of Brecht’s play "The Decision", which belongs to the complex of 
Lehrstück ("educational" dramas). The conducted research proves that, in spite of the presence of dramatic 

collisions and tragic plot in "The Decision", the play under analysis has the "training-educational" purpose and 
is a work with such an aim according to the author’s intention. "The Decision" has become the first and last 

Brecht’s Lehrstück created in complete accordance with author’s conception of genre. This play has grounded 
the basic "rules" of Lehrstück: "game without a spectator", "game for oneself" and "exchanging by roles". 
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ЗМІСТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАКРОТЕМИ ПІДПРИЄМНИЦТВО  
В АНГЛОМОВНОМУ ДІЛОВОМУ ДИСКУРСІ 

Статтю присвячено аналізу змістового аспекту англомовного ділового дискурсу. Розглянуто потенціал 
однієї із реалізованих у ньому макротем, а саме – ПІДПРИЄМНИЦТВО. З опорою на ієрархічну модель 

теми дискурсу встановлено структуру дослідженої теми. Виявлено, що макротема 
ПІДПРИЄМНИЦТВО в англомовному діловому дискурсі охоплює декілька підтем. З'ясовано, що кожна з 

цих підтем має різну змістову ємність, маніфестовану набором мікротем та співвіднесених з ними 
референтних ситуацій. 

До кола актуальних проблем сучасної лінгвістики належать розвідки у сфері ділової комунікації / 
ділового дискурсу [1-4], який перебуває й у центрі уваги нашого дослідження. 

Предметом нашого аналізу – є тематичні моделі англомовного ділового дискурсу. Зокрема, на цьому 
етапі роботи вивченню піддана ієрархічна побудова змісту з опорою на відповідну модель теми дискурсу, 
розроблену в роботі О. В. Кудоярової [5]. При цьому, узята також до уваги думка про можливу ускладненість 
цієї структури за рахунок наявності проміжної ланки між макротемою та мікротемою, а саме: підтеми [6]. У 
попередньому дослідженні було з'ясовано, що англомовний діловий дискурс має дві макротеми: ФІНАНСИ та 
ПІДПРИЄМНИЦТВО; було також установлено змістовий потенціал макротеми ФІНАНСИ.  

Метою цієї статті – є виявлення інвентарю підтем та мікротем, що належать до макротеми 
ПІДПРИЄМНИЦТВО в англомовному діловому дискурсі. 

Аналіз матеріалу засвідчив, що макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО охоплює декілька підтем: 
"ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ", "ЗБУТ ТОВАРІВ", "ДІЛОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО", 
"МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА", "ЦІЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ", "ЕТАПИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" та "ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ". 

Підтема "ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ", за нашими даними, реалізована такими 
мікротемами: "виробництво товарів" та "надання послуг". 

Так, мікротема "виробництво товарів" представлена такими референтними ситуаціями: процес 
виробництва, засоби виробництва, технології виробництва та інші. Предметом обговорення у наступній 
ситуації є, зокрема процес виробництва: 

(1) Herbert: I can't risk making more switches for you out of that unproven metal. <…> 
Dagny Taggart: Continue manufacturing my main switches (Atlas Shrugged). 
Мікротема "надання послуг" представлена такими предметними ситуаціями: забезпечення послугами і 

використання послуг. Так, у прикладі (2) йдеться про забезпечення послугами: 
(2) We have to service Ellis Wyatt. He is this company's main priority (Atlas Shrugged). 
Логічним продовженням процесу виробництва є збут продукції, який являється практичним 

результатом роботи компанії.  
Аналіз фактичного матеріалу показав наявність таких мікротем підтеми "ЗБУТ ТОВАРІВ": 

"торгівельно-посередницькі операції", "оптимізація торгівельних операцій", "суб'єкти торгівлі", 
"біржова торгівля" та "здійснення оплати". 

Так, мікротема "торгівельно-посередницькі операції" представлена референтною ситуацією купівля-
продаж товарів: 

(3) We don't sell Tic Tacs, we sell cigarettes (Thank You For Smoking). 
Мікротема "оптимізація торгівельних операцій" подана, зокрема референтною ситуацією об'єднання 

торгових регіонів: 
(4) – Now, we need to talk about merging the sales areas in Asia. <…> 
– It does make a lot of sense to merge (Rogue Trader). 
Ми зафіксували такі референтні ситуації мікротеми "суб'єкти торгівлі": продавець, посередник і 

клієнт. Так, наступний приклад демонструє референтну ситуацію продавець: 
(5) – If you'd stayed at Bluestar, you could have been a supervisor instead of a salesman. 
– I am not a salesman, I'm an account executive (Wall Street). 
Мікротема "біржова торгівля" представлена таким референтними ситуаціями: біржові торги, 

купівля-продаж контрактів та купівля-продаж опціонів. Так, предметом розмови у наступній ситуації є 
біржові торги:  

(6) Kenny: Amis, he put out $5 billion in sell orders – prices are crashing through the floor! 
Max: Come on, people, start selling (A Good Year)! 
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У межах мікротеми "здійснення оплати" ми зафіксували такі предметні ситуації: оплата готівкою, 
бартер, сума передоплати та інші. Так, у прикладі (7) йдеться про оплату готівкою: 

(7) And he wants to pay in cash, non-sequential unmarked bills neatly packed in this canvas bag (The Goods: 
Live Hard, Sell Hard). 

В умовах ринкового середовища на виробничо-господарську діяльність помітно впливають 
партнерські відносини між підприємствами, організаціями чи компаніями. 

Таким чином, ми виокремили підтему "ДІЛОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО" і зафіксували такі мікротеми у 
її межах: "ділові угоди", "ділові пропозиції", "ділові зустрічі" та "ділові відносини". 

Аналіз матеріалу показав наявність таких референтних ситуацій мікротеми "ділові угоди": укладання 
угоди, cкасування угоди, обговорення угоди та деякі інші. Так, наступний приклад демонструє референтну 
ситуацію пошук угоди: 

(8) I'm looking for deals. Only good deals. Just ride the trends (Wall Street. Money Never Sleeps). 
Ми зафіксували такі предметні ситуації мікротеми "ділові пропозиції": "бізнес пропозиція" та 

"пропозиція партнерства". Так, предметом обговорення у прикладі (9) є пропозиція партнерства: 
(9) I made the first sale. We're already in business. <…> I need a partner (Lord of War). 
Мікротема "ділові зустрічі" представлена, зокрема предметною ситуацією організація зустрічі: 
(10) – Eddie? Can you get me a dinner appointment with Francisco D'Anconia? 
– What about Henry Rearden? 
– I guess I have two dinner dates then (Atlas Shrugged). 
Мікротема "ділові відносини" подана, за результатами аналізу, референтною ситуацією шахрайські 

відносини: 
(11) – I'm beginning to understand your motives. <…> You get a thrill from swindling people in order to 

watch them squirm. 
– Your brother and his friends know nothing of the copper mining industry. They consider knowledge to be 

superfluous. 
– So you did betray them intentionally (Atlas Shrugged)? 
Запорукою успіху будь-якого підприємства на ринку є вміння знайти і задовольнити потреби споживачів. 

Такий підхід до діяльності підприємства відображує сутність маркетингу як філософії бізнесу [7]. 
Таким чином, у межах підтеми "МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА" ми виокремили такі мікротеми: 

"характеристики ринку", "властивості товару", "ціноутворення", "розміщення товару / послуги на 
ринку", "просування товару" та "оптимізація обслуговування клієнтів". 

Так, приклад (12) демонструє референтну ситуацію характеристики ринку: 
(12) – We're watching a great deal of our money disappear. <…>  
– The market will stabilize. We just have to give it some time (Too Big to Fail). 
Мікротема "властивості товару" представлена такими референтними ситуаціями: характеристика 

товару / послуги і якість товару / послуги. Так, у наступній ситуації референтом висловлювання є, 
зокрема характеристика товару/послуги: 

(13) James Taggart: And what on earth do you know about Rearden Metal? 
Dagny Taggart: It is tougher, cheaper, lighter than steel and will outlast any metal in existence. … This is 

the greatest metal on the market (Atlas Shrugged). 
Мікротема "ціноутворення" подана такими предметними ситуаціями: ціна і зміна ціни. Так, 

наступний приклад ілюструє референтну ситуацію ціна: 
(14) Barclays expressed some interest a couple of months ago, but I don't think the price is low enough for 

them (Too Big to Fail). 
Ми зафіксували такі референтні ситуації мікротеми "розміщення товару / послуги на ринку": 

дистрибуція і доставка. Так, предметом обговорення у наступній ситуації стає дистрибуція: 
(15) – We need to know who out there moving major weight. 
– What kind of weight y'all talking about? 
– Distribution level. Guys who are hooked up with this new network (A Man Apart). 
Аналіз матеріалу показав наявність таких предметних ситуацій у межах мікротеми "просування товару": 

рекламування та стимулювання збуту. Так, предметом розмови у наступній ситуації є рекламування: 
– Kodak reinvented the wheel. 
– They're going to hear that ten times. They want you to use the words Research and Development in the ads. 

But if you could find a way to put the Wheel and the Future into something with some legs, you could make me 
look good my first month here (Mad Men, The Wheel, Season 1, Episode 13). 

Мікротема "оптимізація обслуговування клієнтів" представлена, зокрема референтною ситуацією 
робота з клієнтом: 

(17) – Your job is to greet people, get them in the buying mood, okay? 
– I have an idea (The Goods: Live Hard, Sell Hard). 
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Провівши аналіз фактичного матеріалу, а також спеціальної літератури з підприємництва ми 
виокремили такі мікротеми підтеми "ЦІЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ": "накопичення і 
збільшення матеріальних ресурсів" та "отримання прибутку". 

Зафіксовано такі предметні ситуації мікротеми "накопичення і збільшення матеріальних ресурсів": 
заробляння грошей, сума заробітку і неспроможність заробити гроші. Так, у наступній ситуації 
предметом розмови є заробляння грошей: 

(18) Look, Michael, this guy is gonna do an obscene amount of business with this firm. <…> I just think we 
need to make him a little money on this next I.P.O. (The Boiler Room). 

Мікротема "отримання прибутку" представлена такими референтними ситуаціями: розподіл 
прибутку, прибуткові об'єкти та збільшення прибутку. Так, наступний приклад демонструє референтну 
ситуацію розподіл прибутку: 

(19) I'm suggesting that they pay us a ridiculous amount of money, okay. And then, you and I can split the 
fees 50-50 under the table (Casino Jack). 

Будь-яка підприємницька діяльність проходить у своєму розвитку певні етапи. Таким чином, підтема 
"ЕТАПИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" представлена такими мікротемами: "започаткування 
бізнесу" і "ведення бізнесу". 

Ми зафіксували такі референтні ситуації мікротеми "започаткування бізнесу": відкриття власної справи 
та отримання ліцензії. Так, референтом висловлювання у наступній ситуації є відкриття власної справи: 

(20) I'm gonna take a leave from Taggart Transcontinental. Start my own company. You and the board are 
gonna transfer the Rio Norte Line over to me (Atlas Shrugged). 

Мікротема "ведення бізнесу" представлена такими предметними ситуаціями: купівля компанії, 
продаж компанії, ліквідація компанії та деякі інші. Так, наступний приклад демонструє референтну 
ситуацію купівля компанії: 

(21) I bought Eiben a couple of months ago. I'm surprised you didn't hear (Limitless). 
Аналіз фактичного матеріалу показав, що підтема "ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ" охоплює такі 

мікротеми: "кадрова політика", "методи управління персоналом", "методи роботи з клієнтами", "принципи 
управління", "обов'язки персоналу", "формування іміджу компанії" та "умови функціонування компанії". 

Ми зафіксували такі референтні ситуації мікротеми "кадрова політика": призначення на посаду, 
кар'єрне просування, скорочення штату та інші. Так, предметом обговорення у наступній ситуації стає, 
зокрема кар'єрне просування: 

(22) One of my best employees quit today.<…> I was actually grooming him for a management position and 
he just up and left (Atlas Shrugged). 

Мікротема "методи управління персоналом" подана референтною ситуацією мотивація трудової 
діяльності: 

(23) – Two lead cards for tonight, two lead cards for tomorrow. 
– As you heard, end of the month, top salesman on the board gets the Eldorado (Glengarry Glen Ross). 
Ми зафіксували такі референтні ситуації мікротеми "методи роботи з клієнтами": розробка методів, 

ефективність методів та інші. Так, предметом розмови у прикладі (24) стає ефективність методів: 
(24) RYAN: There's a methodology to what I do. A reason why it works. 
CRAIG GREGORY: Ryan, Coke and IBM have been doing it for years. Just like anything, there's a few 

months of transition, but everyone settles in (Up in the Air). 
Мікротема "принципи управління" подана, зокрема референтною ситуацією принцип синергії: 
(25) Carter: I have an agenda. Which is that I have to immediately,increase the ad pages here by 20 

percent.<…> I think this team can do it, Dan. 
Morty: Um, how? 
Carter: … and the answer is synergy. … We're not alone. We're part of one of the biggest multimedia 

and brand name companies in the known universe, okay (In Good Company)? 
Зафіксовано такі предметні ситуації мікротеми"обов'язки персоналу": розподіл повноважень і 

обов'язків, виконання обов'язків і об'єм роботи працівників. Так, наступний приклад демонструє 
референтну ситуацію розподіл повноважень і обов'язків: 

(26) – Oh, good. These need to go to Accounting. The loan agreements need to be notarized. 
– I got it (Two Weeks Notice). 
У межах мікротеми "формування іміджу компанії" ми зафіксували такі предметні ситуації: зв'язки з 

громадськістю та зв'язки компанії із ЗМІ. Так, приклад (27) демонструє референтну ситуацію зв'язки 
компанії із ЗМІ: 

(27) Jim Taggart: Your speech at this dinner tonight better inspire confidence. The National Council of 
Metal Industries is questioning the structural integrity of Rearden Metal. I just hope you can defend Rearden 
Metal against Bertram Scudder. 

Dagny Taggart: Scudder? You didn't tell me there would be other speakers. 
Jim Taggart: We want to be objective, hear all sides. Especially in front of the media (Atlas Shrugged). 
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Мікротема "умови функціонування компанії" представлена референтними ситуаціями конкуренція і 
монополізм. Так, предметом розмови у наступній ситуації є, зокрема конкуренція: 

(28) Look! The casinos are a plus if it's profitable. But in reality the gaming industry is very competitive. You 
know, the Jena tribe, they want to open up their own casino now (Casino Jack). 

Викладене дає підстави дійти висновку, що макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО англомовного ділового 
дискурсу має значний змістовий потенціал. Так, складові "ЗБУТ ТОВАРІВ", "ДІЛОВЕ 
СПІВРОБІТНИЦТВО", "МАРКЕТИНГ ПІДПРИЄМСТВА" та "ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМПАНІЇ" 
представлені найбільшою кількістю мікротем і предметних ситуацій, у той час як складові 
"ВИРОБНИЦТВО ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ", "ЦІЛІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" та "ЕТАПИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ" мають обмежений потенціал змісту. 

Перспективою дослідження вважаємо встановлення кореляцій між підтемами/мікротемами обох 
макротем ФІНАНСИ і ПІДПРИЄМНИЦТВО та комунікативними ситуаціями англомовного ділового 
дискурсу.  
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Юшкевич В. И. Содержательный потенциал макротемы ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО в 
англоязычном деловом дискурсе.  

Статья посвящена анализу содержательного аспекта англоязычного делового дискурса. Рассмотрен 
потенциал одной из реализованных в нем макротем, а именно – ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. С опорой 
на иерархическую модель темы дискурса установлена структура исследованной темы. Выявлено, что 

макротема ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО в англоязычном деловом дискурсе охватывает несколько 
подтем. Установлено, что каждая из этих подтем имеет разную содержательную емкость, 

манифестированную набором микротем и соотнесенных с ними референтных ситуаций. 
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Yushkevych V. I. The Content Potential of the Theme ENTREPRENEURSHIP in the English-Language 
Business Discourse.  

The research deals with the content potential of the theme ENTREPRENEURSHIP realized in the English-
language business discourse. The material of the study is presented by dialogue fragments taken from the 

modern film scripts by the entire choice. The methods of the analysis include the text interpretation, description 
and comparison. At the first stage of the study the dialogue fragments containing the theme 

ENTREPRENEURSHIP are chosen. At the following stages the hierarchical model of the discourse theme is 
involved. It has led to establishing the list of subthemes, namely – "GOODS AND SERVICES PRODUCTION", 

"GOODS SALES", "BUSINESS COOPERATION", "ENTERPRISE MARKETING", "AIMS OF 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY", "STAGES OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY" and "COMPANY 

FUNCTIONING". Each of these subthemes has been further analyzed as for the topics it comprises and the 
referent situations / their modifications proper to each of the topics. As a result it is shown that the theme 
ENTREPRENEURSHIP content is more differentiated in the fragments "GOODS SALES", "BUSINESS 

COOPERATION", "ENTERPRISE MARKETING" and "COMPANY FUNCTIONING" than in the fragments 
"GOODS AND SERVICES PRODUCTION", "AIMS OF ENTREPRENEURIAL ACTIVITY" and "STAGES OF 
ENTREPRENEURIAL ACTIVITY". This is proved by the number of established topics and referent situations 

that realize one particular subtheme and represent its content structure. On the whole, the mentioned subthemes 
and their topics give the idea of the theme ENTREPRENEURSHIP content potential in the English-language 

business discourse. 
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ВИРАЖЕННЯ НЕГАТИВНОЇ ОЦІНКИ У ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЯХ З ВЛАСНИМИ 
ІМЕНАМИ В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ МОВАХ  

Стаття присвячено аналізу фразеологізмів з власними іменами-антропонімами, які мають негативне 
значення в англійській та українській мовах. У роботі зроблено спробу опису основних семантичних та 

структурних типів досліджуваних одиниць, виділено спільні та специфічні риси у семантиці та 
структурі фразеологізмів з антропонімічним компонентом, які виражають негативну оцінку в 

порівнюваних мовах, а також проаналізовано специфіку семантичної реалізації антропонімів (особових 
імен) у фразеологічних одиницях. 

1. Вступні зауваження. Дослідження фразеології загалом, і ономастичної зокрема, є актуальною 
проблемою сучасної лінгвістики. Її вивчення зумовлюється загальною спрямованістю сучасних 
лінгвістичних студій на виявлення та аналіз мовних явищ, пов’язаних із культурою, специфічним 
національним світосприйняттям. У фразеології виявляється національно-культурна специфіка мови: 
"Культурна роль фразеології будь-якої мови полягає в тому, що вона широко використовує й обігрує 
культурно значущі для своїх носіїв матеріальні й духовні реалії та цінності" [1: 4].  

Вагомий внесок у розвиток теорії фразеології зробили Л. Г. Авксентьєв, Н. М. Амосова, 
М. В. Гамзюк, О. В. Кунін, В. М. Телія, О. Б. Ткаченко, В. Д. Ужченко, В. Чейф (W. Chafe), П. Ховарт 
(P. Howarth), А. Маккей (A. Makkai) та ін. На сучасному етапі фразеологізми з ономастичним 
компонентом розглядаються різнобічно. На матеріалі російської мови ці фразеологічні одиниці 
досліджували В. Д. Бояркін, Т. М. Кондратьєва, В. М. Мокієнко; польської – А. М. Кравчук, 
Я. І. Лагінович; англійської – Б. М. Ажнюк, Г. П. Манушкіна, О. В. Сафронова; німецької – Р. І. Охштат, 
Н. П. Щербань. Серед зіставних фразеологічних досліджень останніх десятиліть варто відзначити роботи 
О. Ф. Арсентьєвої, Д. О. Добровольського, О. Ф. Кудіної, О. А. Куцик, С. В. Олійника, О. О. Рогач., 
О. С. Скубашевської та ін.  

Однак варто зазначити, що пласт фразеологічних одиниць (далі ФО), які містять особове ім’я і 
виражають негативну оцінку не був предметом спеціальних досліджень у порівняльному аспекті. 
Детального опису потребують семантичні та структурні моделі ФО з антропонімічним компонентом, які 
виражають негативну оцінку. Також необхідно систематизувати негативні конотації особових імен у ФО 
порівнюваних мов. Таким чином, стаття має за мету виявлення основних структурних та семантичних 
особливостей ФО з антропонімічним компонентом, які виражають негативну оцінку в англійській та 
українській мовах. 

2. Матеріал дослідження. Матеріалом дослідження послугували ФО з особовими іменами, що мають 
негативне значення, вилучені з англо- та україномовних фразеологічних словників (220 одиниць в 
українській та 157 одиниць в англійській мові) [2; 3]. У дослідженні дотримуємося широкого погляду на 
фразеологію, тому до аналізу залучалися також прислів’я, приказки та крилаті вислови. 

3. Фразеологічне значення та його додаткові смисли. У фразеології відображається специфіка 
пізнавальної діяльності людей. Як відомо, фразеологічне значення являє собою вторинну, більш складну 
номінацію, в основі якої лежать образні асоціації, зумовлені бажанням адресата мовлення експресивно 
висловити свої думки, тому у фразеологічній номінації важливим є суб’єктивний фактор, який формує 
конотацію у загальній семантиці фразеологізму [4: 186]. У зв’язку з цим фразеологічне значення ширше, 
ніж інші значення (наприклад, лексичне, граматичне, стилістичне), воно має більший ступінь образності і 
високий експресивний і конотативний потенціал.  

О. Ф. Арсентьєва подає таке тлумачення конотації: "… конотація – такий макрокомпонент 
фразеологічного значення, який реалізується разом із сигніфікативно-денотативним макрокомпонентом 
значення ФО і який демонструє емотивно-оцінні, експресивні, функціонально-стилістичні, історичні, 
регіональні та соціокультурні риси" [5: 73]. 

Популярність та широковживаність особових імен зумовлює їхнє часте використання у складі 
фразеологізмів, залишаючи етнокультурний слід у семантичній структурі ФО, хоча конотативний елемент 
їхньої семантики висувається на перший план. Цьому особливо сприяє етимологічно-образна основа ФО, 
оскільки образ найчастіше спирається на реалії, відомі тільки певному народові [6: 5]. Варто зазначити, що 
ФО, які містять особове ім’я як етномаркований компонент, є специфічними одиницями, оскільки ім’я вже 
саме по собі несе певне культурне знання, необхідне для правильного декодування змісту ФО. 

Як зазначає О. А. Мороз, у формуванні значення фразеологізму провідна роль належить особовому 
імені, яке набуває здатності розвивати додаткові смислові значення (конотації) і збагачуватись новою 
семантикою ще до своєї фразеологізації. Таке переосмислення особового імені відбувається з різних 
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причин: поширеності імені, його буденності, симпатії чи антипатії народу до нього, частотності 
вживання, впливу звичаїв, традицій, здатності римуватися із загальними назвами [6: 7]. Так, на Україні 
невдах називали Химою чи Химкою, некультурних – Гапкою або Хіврею, дурнів – Стецьком.  

Такі дослідники, як Н. В. Щербакова, О. А. Мороз відзначають, що частотність негативно 
забарвлених значень пояснюється закономірністю людського буття, а також здатністю мови жваво 
реагувати на негативні сторони суспільного життя, негативні риси людей [6; 7]. Вчинки, які протирічать 
системі цінностей певного народу одразу засуджуються суспільною думкою, а це знаходить своє 
відображення у ФО. 

4. Семантичні групи ФО з особовим іменем. У результаті аналізу ФО з особовим іменем, що 
виражають негативну оцінку в англійській та українській мові було виділено такі семантичні групи ФО, 
які характеризують людину:  

1) за зовнішністю, фізичними ознаками, пор.: англ. Sloppy Joe 'неохайна людина, нечепура', plain Jane 
'неприваблива жінка'; укр. Вже по пиці знати, що Гаврилом звати 'неохайний, негарний чоловік', Гарно 
Гапка жито жне – й серпа в руки не бере 'неохайна, погана господиня'; 

2) за рисами характеру, особистими якостями, пор.: англ. doubting Thomas 'Хома невіруючий, 
скептик', lazy Lawrence 'ледача людина, нероба', good-time Charlie 'гульвіса'; укр. У лінивої Хими свято 
щоднини 'лінива, хитра жінка', Леська та Хвеська хоч якого дзвона перегудуть 'жінка, яка багато 
говорить, базіка', Вовк сливи поїв, а Тихон усом моргає 'хитрий чоловік'; 

3) за суспільно-професійною чи національною приналежністю людини, її соціальним статусом, пор.: англ. 
Jack in office 'самовпевнений пихатий чиновник, бюрократ', John Bull ірон. 'глузливе прізвисько англійців' 
(звідси John Bullish 'типові риси англійського характеру'); укр. Михайло – усім людям попихайло 'простий 
чоловік, слуга', Їж Хведьку то хрін, то редьку 'бідний чоловік, бідняк', По Савці свитка, бо на Савку шита 
'простий за соціальним походженням чоловік', Люди Іван – і я Іван ірон. 'українець'. 

Варто уточнити, що ФО останньої групи виражають негативну оцінку опосередковано. Таке поняття 
як "бідність" суспільною думкою розцінюється як негативне, як, власне, і багатство, достаток, які можуть 
зробити людину пихатою, чванливою, пор.: англ. Jack in office 'самовпевнений пихатий чиновник, 
бюрократ'. ФО, які позначають людину за національністю акцентують увагу саме на негативних рисах 
характеру українців та англійців, які виявляються типовими. Так, наприклад ФО Люди Іван – і я Іван, 
називаючи українця, розкриває такі негативні риси, як: відсутність власної думки та нездатність її 
відстоювати, боягузтво. Цьому сприяє використання у ФО особового імені Іван, яке є одним із 
найуживаніших на Україні і якнайкраще виявляє своєрідний "колективізм" українців. Подібною є і ФО 
John Bull, яка за допомогою одного з найуживаніших англійських імен John розкриває типові риси 
англійського характеру: надмірна скрупульозність, пунктуальність, снобізм. 

5. Структурно-семантичні особливості ФО з особовими іменами. Аналізуючи структурно-
семантичні особливості ФО з особовими іменами, які виражають негативну оцінку, спираємося на ідеї М. 
Ф. Алефіренка, О. В. Куніна, Г. П. Манушкіної.  

ФО об’єднуються у структурно-семантичні типи, якщо характеризуються: 1) спільними 
семантичними ознаками; 2) набором типових структурних моделей; 3) однаковою функцією (номінативною, 
емоційно-експресивною або комунікативною) [6: 19; 8: 47]. Відповідно виділяються такі структурно-
семантичні типи ФО: номінативні, вигукові, комунікативні. 

5.1. Номінативні ФО виконують функцію номінації і за значенням співвідносяться з однією 
лексемою. Номінативні ФО поділяються на: 

1) субстантивні ФО, які мають узагальнено-предметну семантику й у реченні виконують функцію 
іменника, пор.: англ. A Rip Van Winkle 'відстала людина, ретроград', A Peter Pan 'інфaнтильна людина', 
Jack in office 'чиновник, бюрократ', good-time Charlie 'гульвіса, гультяй'; укр. Хомин чай 'фальш, 
підробка', Маша з Михайлівки; Ваня приморожений; Дунька з бараків 'дурна, тупа, недалека людина'. Як 
бачимо, велику кількість подібних конструкцій в англійській мові складають поєднання імені та 
прізвища особи, що пояснюється їхнім походженням із літературних джерел і співвіднесеністю з 
конкретною (хоча й вигаданою) особою, у той час як в українській мові використовуються особові імена, 
які не позначають конкретну особу, оскільки більшість ФО є народнорозмовного походження і зв'язок з 
реальним носієм імені вже втратився. Однак, варто зазначити, що і в українській мові трапляються 
випадки таких запозичень з літературних джерел, наприклад: баба Палажка та баба Параска 'балакучі, 
сварливі жінки, пліткарки' (з твору І. С. Нечуя-Левицького); 

2) ад’єктивні ФО, які виражають статичну ознаку особи чи предмета. Найчастіше такі ФО представлені 
компаративними конструкціями з порівняльним компонентом як в українській мові так і в англійській, 
пор.: укр. як Дунька у сливах 'хтось поводиться як дурна, нерозумна людина', Хитрий, як Гриць до суниць 
'хитрий чоловік'). В англійській мові ад’єктивних ФО з негативною оцінкою не виявлено; 

3) дієслівні ФО, які позначають дії, стан, вчинки людини, пор.: англ. rob Peter to pay Paul 'допомогти 
одному за рахунок іншого, віддати одні борги, зробивши інші', Play old Harry with smb. (smth.) pозм. 
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'зруйнувати щось, погубити когось, наробити біди'; укр. говорить як Павло німий 'мовчить', вплуталась 
як Настя в лапті 'неохайно, негарно одяглась'; 

4) адвербіальні ФО, які мають кількісно або якісно-обставинну семантику на зразок укр. з Антонову 
сльозу 'мало'.  

5.2. Вигукові ФО, які виражають почуття, мають емоційно-оцінне значення і не виконують 
номінативної функції, пор.: англ. by George!, by the Lord Harry! 'Чорт забирай!'; укр. Знатимеш ти 
Кузьчину матір! (виражає незадоволення), Бодай єм відвідав Іванову хату! (виражає погрозу). 

5.3. Комунікативні ФО, які виражають самостійні судження морального та етичного плану, 
виступають узагальненнями життєвих спостережень і людського досвіду, дають певні оцінки ситуацій. Такі 
ФО є розгорнутими й семантично розчленованими висловленнями узагальнюючого характеру (прислів’я, 
приказки). В українській мові комунікативні ФО є найчисленнішим типом, а в англійській мові 
комунікативні ФО поступаються у кількісному плані номінативним субстантивним одиницям, пор.: англ. 
Jack of all trades is master of none 'за все братися і нічого не вміти'; укр. Як нікудишній сам Микита, то не 
поможе йому й гарна свита 'про невмілу людину', Не доведе Семена горілка до добра 'про п’яницю'. 

6. Висновки. Підсумовуючи результати аналізу ФО з особовим іменем, які виражають негативну оцінку в 
англійській та українській мові, варто відзначити, що ці одиниці формують досить широкий пласт 
ономастичної фразеології обох мов. Спроба структурно-семантичного аналізу дозволила встановити, що: 

1) загальна кількість відібраних для аналізу фразеологічних одиниць в українській мові (220 одиниць) 
перевищує відповідну кількість в англійській (157 одиниць), що свідчить про більш високий ступінь 
фразеологізації особових імен саме в українській. Цей факт можна пояснити, зокрема, переважанням у 
власне українській фразеології ФО народнорозмовного походження; 

2) серед ФО з особовим іменем, які виражають негативну оцінку, оформлених за моделлю 
словосполучення, виділяється чотири типи, серед яких ФО субстантивного типу найбільше в англійській 
мові (40 %), в українській – 27 %; ФО дієслівного типу більше в англійській мові – 18 %, натомість в 
українській їх всього 7 %. Малочисельними є прикметникові ФО в українській мові (5 %), в англійській 
цей тип взагалі не представлений. Прислівникові ФО у порівнюваних мовах не виявлені. Незначною 
мірою у межах досліджуваних одиниць представлені вигукові ФО (2 % в українській і 4 % в англійській). 
Комунікативні ФО є найчисленнішим типом в українській мові (59 %), натомість в англійській мові цей 
тип поступається субстантивним ФО (38 %). 

3) перспективним є залучення до зіставного аналізу ФО з особовим іменем, які виражають негативну 
оцінку, в інших мовах. 
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Игнатенко Д. Е. Выражение негативной оценки во фразеологических единицах с именами 
собственными в английском и украинском языках. 

Статья посвящена анализу фразеологизмов с именами собственными (антропонимами), которые 
имеют негативное значение в английском и украинском языках. В работе сделана попытка описания 

основных семантических и структурных типов исследуемых единиц, выделяются общие и 
специфические черты в семантике и структуре фразеологизмов с антропонимным компонентом, 

которые выражают негативную оценку в сравниваемых языках, а также проанализирована специфика 
семантической реализации антропонимов (личных имен) во фразеологических единицах 

Ignatenko D. Ye. The Expression of the Negative Evaluation in Phraseological Units with a Proper Name in 
English and Ukrainian. 

The article deals with the analysis of idioms with proper names (anthroponyms) which have a negative meaning 
in English and Ukrainian. The work is connected with the analysis of connotations of proper names which are 

components of phraseological units. The idea of the connotative component as the fundamental component of the 
phraseological meaning has been grounded. The basic semantic types of phraseological units are described in it. 
Structural and semantic analysis of onomastic phraseological units have revealed their nominative (substantive, 

adjective, verbative, adverbative), interjective and communicative types. The common and specific features of 
the semantics and structure of the idioms with an anthroponym component, which expresses a negative 

evaluation in the compared languages, are marked out. 
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