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РОЛЬ ДУХОВНО-ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ СПАДЩИНИ І. ФРАНКА У ФОРМУВАННІ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛІТИ 

На основі аналізу творчого доробку І. Франка досліджено значення національної еліти у зміцненні 
української державності в умовах глобалізації. Нинішній стан і подальший розвиток українського 

суспільства вимагають формування національно свідомої еліти, її духовно-інтелектуальних якостей. У 
зв'язку з цим особливу увагу приділено питанню національної приналежності, її реалізації у суспільно-

політичному житті, просвітницькій діяльності інтелігенції. 

Ключові слова: глобалізація, національна еліта, народ, національний ідеал. 

Постановка проблеми та актуальність дослідження. Сьогодні в умовах глобалізації, інтенсивного 
демократичного розвитку одним із найважливіших, найактуальніших питань у сферах соціокультурного 
та політичного життя нашої країни є питання формування власної нової національно орієнтованої еліти, 
здатної не просто самореалізуватися, а й служити своєму народові, державі. Адже історичний досвід та 
сучасна практика свідчать, що побудувати розвинену національну державу можна лише, маючи надійний 
соціальний ґрунт, життєздатну інтелігенцію. 

Звернення до духовного спадку власного народу, його відродження, на нашу думку, може бути 
підґрунтям, яке забезпечить повноцінне формування духовно-інтелектуального потенціалу нації, тобто 
національної еліти. Зокрема, багатогранна духовно-інтелектуальна спадщина І. Франка є потужним 
джерелом ідейного збагачення у формуванні національної еліти. 

Стан дослідження проблеми. Націотворчу функцію інтелігенції у баченні І. Франка розглядала 
О. Забужко у праці "Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період". 
Частково про питання національної еліти у творчості І. Франка йдеться у працях Б. Червака "Наперед 
українці (до національної ідеї Франка)", В. Мазепи "Історіософські ідеї Івана Франка", Т. Панько "Мова і 
нація в естетичній концепції Івана Франка", І. Драча "Іван Франко і ми. Кілька суб’єктивних вражень під 
кінець століття", О. Баган "Іван Франко і теперішнє становище нації", М. Медвідь "Іван Франко: Ідеал 
національної самостійності" й інші. 

Метою дослідження є розкриття змісту ідей про національну еліту у духовно-інтелектуальній 
спадщині І. Франка, виявляючи взаємозв'язок із сьогоденням. 

Виклад основного матеріалу. Безперечно, що чинник еліти відіграє значну роль у розвитку 
громадянського суспільства і її місце у цьому процесі досить вагоме. Ще з часів Платона вважалось, що 
державою повинні керувати філософи, тобто в нашому розумінні інтелігенти, котрі здатні створювати 
ідеальний світ і реалізовувати його на практиці. Будь-яке суспільство покладає велику надію на еліту, 
інтелігентність, тих, котрі наділені владою. 

Особливу увагу привертає проблема визначення ключових характеристик та ідейних засад інтелігенції 
як суспільного прошарку, що формують основу розуміння інтелігентності як особистісної якості. 
Оригінальна історико-філософська інтерпретація сутності інтелігенції, національних характеристик 
української інтелігенції здійснена сучасними українськими філософами А. Бичко та І. Бичко, які 
зазначають, що "у творенні культури будь-якого народу провідну роль відіграє інтелігенція. Вона ж є і 
визначальним духовним чинником у формуванні і розвої української самосвідомості народу" [1]. 

Духовно-інтелектуальні якості інтелігенції є надзвичайно важливими детермінантами сучасного 
суспільного розвитку, які визначають можливість кожної країни стати на інноваційний шлях розбудови 
національної держави, зробити потужний стрибок не лише в суспільно важливих сферах, але й у 
загальному поступі світової цивілізації. Формування національних еліт та налагодження між ними 
міжнародного діалогу є, на нашу думку, одним із можливих шляхів уникнення протистояння між 
процесами глобалізації, різними культурними цінностями та й, зрештою, різними світовими 
цивілізаціями. В іншому випадку, без належного забезпечення виховання національної еліти високого 
духовно-інтелектуального рівня, належного розвитку вітчизняних систем освіти, науки, їх інтеграції у 
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світовий інформаційний простір, країнам, які відроджують свою суверенність, традиції та звичаї, буде 
вкрай важко уникнути асиміляції. 

Псевдоеліта, якій не властиві духовно-інтелектуальні чесноти (що, на жаль, сьогодні є досить 
поширеним явищем), більше адаптує негативні наслідки глобалізації (корупцію, насильство, 
низькопробну інформацію тощо), аніж позитивні, що могли б збагатити власну культуру та водночас 
зберегти національну ідентичність. 

Франкова спадщина має неабияке значення для розуміння процесу формування самоідентичності 
української інтелігенції. Франкознавець В. Сімович в одній зі своїх праць, розкриваючи вплив І. Франка 
на українське суспільство, називає його "вчителем цілих поколінь нашого народу", який "по-
батьківському брав за руку молодь, вів її до сонця. А коли з тієї молоді мужі виростали і враз до роботи 
ставали, то все ж над ними спочивало люб'язне око батька, щоб часом колишні його діти зо шляху не 
збилися. Франко – це частина історії нашої землі. Вийшов із неї і для неї віддав усе, що мав. А як 
відійшов від нас, на всьому, до чого він своїх рук приклав, полишилася печать його духа" [2: 3-4]. 

Проблема "будителя й маси" (О. Забужко) була однією із ключових у творчості І. Франка. Він 
усвідомлював вирішальну роль інтелігенції у формуванні національної свідомості народу, тому в його 
працях з’являється критика її байдужості, пасивності, пристосуванства. У статті зі знаковою назвою 
"Критичні письма о галицькій інтелігенції" І. Франко подає зріз суспільного життя тогочасної інтелігенції.  

Він із сумом констатує, що "весна народів", яка покотила хвилю національного пробудження, 
"відзначається дивною пустотою мислі, пустотою бесіди і пустотою діла" [3: 75] у так званої еліти, яка 
ніколи не стояла на національних позиціях. У той час, коли хвилі політичних та духовних протистоянь, 
національно-визвольні війни, ідейні рухи за демократію та соціальну справедливість охопили Європу, 
коли вона зазнала значного піднесення в цивілізаційному поступі та ввійшла в нову націотворчу епоху, 
українська еліта загрузла у хаосі й невизначеності своїх програм: часто їхній національний ідеал не 
виходив за межі "етнографічного романтизму". Така бездіяльність провідної верстви в національних 
питаннях, на думку І. Франка, призвела до того, що національне питання "зробилося не тільки пародією 
національних питань Заходу, але і пародією на здоровий розум" [3: 75]. 

Схожа проблема постала перед українською елітою після здобуття Україною незалежності. Провідна 
верства населення не виокремила свої першочергові завдання, що в майбутньому відобразилось у 
багатьох суспільних галузях і має свої наслідки й сьогодні. Є. Маланюк з цього приводу влучно сказав, 
що "в нас трагічно відчувалася неприсутність саме Франка" [4: 70]. Адже філософсько-антропологічні 
ідеї І. Франка були і все ще залишаються актуальними. До прикладу, у своїй праці "Чи вертатись нам 
назад до народа?" він радить українській інтелігенції стати для народу і робітником, і вчителем, і 
адвокатом, і лікарем в одній особі. Вона мусить йти наперед із народом шляхом вільнодумства і 
гуманності. Національна еліта має стати такою системою координат у часопросторі, на яку може 
орієнтуватися народ. Проте він знову констатує, що такої інтелігенції у нас немає: "Є тисячі людей 
письменних, але інтелігенції нема" [5: 106]. 

Полеміку в тогочасній пресі викликала його передмова "Дещо про себе самого" до збірки оповідань 
"Галицькі образки". Особливо обурення спровокували Франкові слова: "…Не люблю русинів. Так мало 
знайшов я серед них справжніх характерів, а так багато дріб’язковості, вузького егоїзму, двоєдушності й 
пихи" [6: 29-30]. На перший погляд, здається дивним, що такі слова прозвучали з уст такого гуманіста, як 
І. Франко. Сучасний письменник І. Драч зізнається, що коли вперше прочитав ці слова, то не міг 
повірити, що вони належать Франкові, але потім усе ж таки зрозумів: "Пророки, мабуть, не бувають 
лагідними. В їхні голоси, в їхні руки, певно, вкладається і бич Божий, якого таки потребує не зрідка 
слабке і непевне єство наше. Гнівні Франкові інвективи, аж до прокльонів нашому хабарництву, нашій 
неповороткості, безвідповідальності перед нашою спільнотою, сварливості … − ці моральні батьківські 
прочухани необхідні у процесі самовиховання нації. Пророки неодмінно є і лікарями від наших пороків" 
[7: 62]. Адже народний обов’язок інтелігенції – це її усвідомлення своєї національної приналежності та її 
послідовна реалізація в суспільно-політичному житті. І. Франко відкидає "пустопорожнє" спілкування з 
народом, змінюючи його на усвідомлену національну роботу в інформаційно-просвітницькій діяльності. 

Ось тому І. Франко і зневажав пасивних провідників, бо вони не усвідомлювали найголовнішого – 
національного обов’язку у своїй державі: "Чи, може, маю любити Русь як расу – цю расу обважнілу, 
незграбну і сентиментальну, позбавлену гарту й сили волі, так мало здатну до політичного життя на 
власному смітнику" [6: 30]. 

Дослідниця творчості І. Франка В. Дуркалевич вважає, що у цій статті ("Дещо про себе самого") 
"Франко демонструє прекрасний взірець конструктивної, життєстверджуючої за своєю суттю, 
національної самокритики" [8: 46]. Він усвідомлює слабкість українського національного руху, 
ментальні вади українства, а це усвідомлення веде до пошуку нових ідей та принципів націостановлення. 
На жаль, такі негативні риси залишаються і сьогодні ментальними вадами значної частини українства. 

На провідній ролі духовно-інтелектуальної еліти в національному становленні І. Франко також 
наголошує в статті "Наше теперішнє положення". Лише інтелігенція може стати тим "скульптором, що 
різцем просвіти вирізьбить національну скульптуру з глиби народної маси" [9: 317]. "Народ єсть тая 
родимая скала, на око холодна і пасивна. Але внутрі її дрімають іскри великого огню. Треба доброї сталі, 



І. В. Чорноморденко, В. М. Куцурук. Роль духовно-інтелектуальної спадщини І. Франка у формуванні  
національної еліти 

 5 

треба сміливої і совісної праці, щоби з того каменя викресати іскру. Такою сталлю повинна бути 
інтелігенція" [9: 317], – пише мислитель. 

Дослідниця мовної проблематики Франкових творів Т. Панько зазначає: "Одне із завдань інтелігенції Іван 
Франко бачить у тому, щоб максимально сприяти відпорності денаціоналізації народу" [10: 25]. Завдання 
інтелігенції, які вона окреслює у своїй розвідці в розумінні І. Франка, – збагачувати народ із духовної світової 
скарбниці і тим самим сприяти розвитку рідної культури та протистояти впливам денаціоналізації. 

Схожу думку висловлює В. Лях в тому аспекті, що за таких умов та чи інша культура тільки й може 
зберегтися, акцентуючи на здатності народів до сприйняття іншої національної культури. Він зазначає, 
що "така здатність припускає, у свою чергу, наявність у сприйманій культурі загальнолюдського змісту, 
причому настільки великого, щоб стала реальною можливість розглянути цей загальнолюдський зміст 
крізь призму свого національно-культурного сприйняття. Іншими словами, концентрація 
загальнолюдського в тій або іншій культурі повинна бути настільки значною, щоб вона забезпечила 
можливість подолання специфічно національних форм вираження загальнолюдського" [11]. 

Саме це має на увазі І. Франко, коли каже, що сила інтелігенції, на його думку, лежить не в 
пустопорожніх балачках про долю народу, а у конкретних справах. І ключовою, на його думку, тут є 
налагодження видавничої справи, що сприятиме піднесенню національної свідомості народу. 

Для І. Франка важливою також є "з’єдиненість" народу та інтелігенції: "Маса тая народна єсть нині 
опорою Русі, а просвічена, з розбудженим самопізнанням національним, станеться непоборимою скалою", 
[12: 438], – пише він у статті "Нашим приятелям". Іще на початку минулого століття мислитель передбачав, 
що буде "горе нашій нації, коли велика доба застане нас малими і неприготованими" [13: 401-409]. "Нам 
ніщо надіятися на непередвиджені обставини, котрі можуть подвигнути нас вгору; коли ми не будемо 
приготовані на всяку евентуальність [відповідність певним обставинам. – уточнення наше], не будемо 
сильні своїм самопізнанням і ясним зрозумінням своїх власних інтересів, то всяка зміна, може, не то не 
порятувати, але й убити нас" [14: 66], – ніби сьогодні звертається до інтелігенції І. Франко. 

Аналізуючи тогочасні реалії, він розумів, що коли настане час націотворчого апогею, представники 
Австрії пропонуватимуть русинам свою лояльність, москвофіли тягнутимуть під крило Росії, поляки 
маніпулюватимуть братніми почуттями поневолених народів. І. Франко переконаний, що в партії, яка 
розігрується на геополітичній шахівниці Європи, мусить взяти участь і українська еліта. 

Схожу думку, тільки в контексті вже сьогоднішніх реалій, висловлює і наш сучасник громадсько-
політичний діяч, учений І. Дзюба: "Наші національні інтереси постійно намагалися й намагаються 
уневажливити посиланням на важливіші глобальні проблеми. Тим часом глобальні проблеми так чи 
інакше минали, а ми залишалися наодинці з власними, які нікого, крім нас, не цікавили. Бо кожний народ 
свої проблеми має вирішувати сам. І вони – частина світових. Бо кожний народ – це частина людства, і 
не буде справедливості в людстві й для людства, якщо не буде справедливості для свого народу" [15: 6]. 
Без усвідомлення цього, на нашу думку, немає повноцінного формування духовно-інтелектуального 
потенціалу, його основного продуцента – відповідної національної еліти. 

Українське національне питання лише тоді може вирішитися позитивно, коли провідна верства 
населення працюватиме для народу, постійно пильнуючи негативні зовнішні впливи, коли вона зуміє 
"порушити той народ для смілої і рішучої акції в ім’я його власних потреб і ідеалів". Ці думки І. Франка 
варто спроектувати не лише на наше сьогодення, але й на майбутнє, бо українське суспільство завжди 
потребувало національно стійкої інтелігенції, яка б зуміла зорієнтувати народ на європейські цінності на 
шляху цивілізаційного розвитку всіх народів та нової інформаційної взаємодії світової спільноти. 

І. Франко також наголошував, що якщо інтелігенція не зуміє стати на чолі народу при загрозливих 
зовнішніх чинниках, то "будьте певні, що й найкраща конституція перейде над ним до дневного порядку 
і куватиме на него нові ярма". "Треба всего на всі боки, щоб ми справді росли органічно, то тоді тяжче 
буде ворожій силі спинити нас на тім рості" [16: 108]. 

Деякі програмні погляди І. Франка щодо національно-культурної праці національної еліти містить 
стаття "З новим роком". Він навіть чітко окреслює план просвітницької роботи серед селян, бо вважає, 
що народ треба розворушити заради його інтересів, потреб. Головними в політичній соціалізації 
населення має бути широке і постійне інформування, але, передусім, його треба просвітити в нагальних 
правових та господарських питаннях. Українська еліта повинна не лише вертатись до народу в своїй 
просвітницькій роботі, але йти також поперед народу в науковій праці. Є. Маланюк в одній зі своїх 
розвідок про наукову діяльність І. Франка зауважує, що якщо творчість Т. Шевченка була емоційним 
виявом, то "Іван Франко був явленням національного інтелекту" [4: 70]. 

Наукову працю з "щиронаціональним характером" І. Франко позиціонує як візитну картку нації серед 
інших "мислетворчих" народів. Як публіцист він дбає про те, щоб українська нація не загубилася в "поросі 
віків", а зайняла відповідне місце в світовому соціокультурному просторі. До того ж наукова праця – це 
дороговказ для українського народу на шляху "з епохи дилетанства і безплідного політиканства … в епоху 
дозрілості та практичної політики" [17: 398]. Із цих практичних порад варто було б сформувати програму 
діяльності української інтелігенції і сьогодні, коли світ лише починає дізнаватись про Україну. Її візитівкою 
мали б стати актуальні наукові розвідки вітчизняних учених, популяризація українських видань різної 
тематики, участь в культурно-мистецьких світових подіях тощо. 
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Своєрідною програмою діяльності для української інтелігенції став також Франків "Отвертий лист до 
галицької української молодежі". Як і більшість теоретиків того часу, він був переконаний, що у процесі 
становлення модерної нації вирішальну роль має відіграти справжня національна еліта, яка стане 
дороговказом у незалежне політичне майбутнє, зміцнюватиме національний дух та працюватиме на ниві 
культури й політики. Від творчого виконання цього завдання провідною верствою, її духовно-моральних 
переконань залежить чи зможе Україна відповісти на виклик нової історичної доби, "чи знову опиниться 
в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії, або в ролі кролика, на якому різні 
прихильники вівісекції будуть доконувати свої експерименти" [13: 571].  

Висновок і перспективи подальших досліджень. Ми звернули увагу лише на деякі, але, на нашу 
думку, варті уваги, погляди І. Франка на роль національної еліти в розвитку суспільства, провівши 
паралелі з сучасністю. Тому можна сказати, що найважливішою функцією української інтелігенції є 
націотворча, а її основна місія – це вести за собою народні маси до здійснення національного ідеалу. 
Мислитель ставить перед інтелігенцією епохальне завдання – витворити з етнічної маси українського 
народу українську націю. Він подає цілісну програму її діяльності, в якій акцентує увагу на праці для 
народу в усіх сферах, формуванні його духовно-інтелектуальної свідомості, орієнтуванні на 
загальнокультурні цінності, боротьбі з духовною та національною асиміляцією, а також визначає 
особливу роль національної еліти у цьому процесі.  

Подальший аналіз цих ідей як елементів духовної скарбниці суспільства дає нам можливість ураховувати 
їх у формуванні національної еліти як необхідної умови існування і розвитку будь-якої держави. Духовно-
інтелектуальний рівень еліти багато в чому залежить від критеріїв, принципів її підготовки, відповідної 
державної політики, що і визначає перспективи подальшого розроблення цієї проблеми. 
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Черноморденко И. В., Куцурук В. М. Роль духовно-интеллектуального наследия И. Франко в 
формировании национальной элиты. 

На основе анализа творчества И. Франко исследуется значение национальной элиты в укреплении 
украинской государственности в условиях глобализации. Нынешнее состояние и дальнейшее развитие 

украинского общества требуют формирования национально сознательной элиты, ее духовно-
интеллектуальных качеств. В связи с этим особое внимание уделяется вопросу национальной 

принадлежности, ее реализации в общественно-политической жизни, просветительской деятельности 
интеллигенции. 

Ключевые слова: глобализация, национальная элита, народ, национальный идеал. 

Chornomordenko I. V., Kutsuruk V. M. The Role of Moral and Intellectual Heritage by I. Franko in Forming 
the National Elite. 

On the basis of the analysis of the creative ground works by I. Franko the meaning of the national elite in the 
reinforcement of the Ukrainian statehood in the age of globalization is stated. The current state and further 

development of the Ukrainian society require the formation of the national conscious elite, its moral and intellectual 
quality. The address to the nation's spiritual heritage, its renaissance can be the basis that provides the full formation 

of the nation's moral and intellectual potential. The intellectuals' moral and intellectual values are extremely 
important determinants of the modern social development that determine the possibility of every country to take the 

innovative road of the national country development, make the significant jump not only in the social important 
spheres, but also in the general movement of the world civilization. The formation of national elites and the adjustment 
of the international dialogue between them is, in our opinion, one of the possible ways to avoid the confrontation of the 
globalization processes, different cultural values and, at last, different world civilizations. For this reason the special 
attention is paid to the problem of the national identity, its implementation in the social and political life. I. Franko 
gives to the intellectuals an epochal task – to turn the ethnical mass of the Ukrainians into the Ukrainian nation. He 

gives the entire program of its activity, where he underlines the labor for the nation in all the spheres, the formation of 
its moral and intellectual conscious, the orientation on the general cultural values, the battle against the spiritual and 

national assimilation, and defines the special role of the national elite in this process. The further analysis of these 
ideas as the elements of the society's spiritual treasury gives us the possibility to take them into consideration in the 

process of the national elite formation as an essential condition of any country existence and development. The elite's 
moral and intellectual level largely depends on the criteria, principles of its preparation, appropriate state politics that 

define the perspectives for the further development of this problem. 

Key words: globalization, national elite, people, national ideal. 
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ХРИСТИЯНСЬКА ЕТИКА: ДОЕТИЧНИЙ ЗМІСТ МОРАЛЬНИХ ЗАПОВІДЕЙ ДЕКАЛОГУ 

У статті проаналізовано другий блок заповідей Декалогу як основи християнської моралі, спираючись 
на принципи історизму, позаконфесійності, релігійної терпимості, толерантності, діалогу релігійного і 

нерелігійного світоглядів. Зроблено спробу реконструкції первинного значення Заповідей, доведення їх 
правового, доетичного характеру. Окреслено роль Декалогу як основи правової системи 

давньоєврейської держави. Розглянуто співвідношення християнського і дохристиянського компоненту 
в сучасній християнській інтерпретації останніх шести заповідей Декалогу. 
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Актуальність статті. Християнська етика є однією із рушійних сил європейської цивілізації, оскільки 
належить до одного із двох її найпотужніших джерел, якими є культурна спадщина античності, з одного 
боку, і християнство, з іншого. Етико-моральні християнські настанови найчисленнішої релігії у сучасному 
світі викликають не одну дискусію у колах теологів, науковців, політичних і державних діячів. Подекуди до 
таких дискусій долучається значна частина суспільства. Так, питання запровадження курсу християнської 
етики до навчальних програм середньої школи вже понад десятиліття обговорюється в Україні на різних 
рівнях : від державного до місцевих рад чи навіть адміністрацій окремо взятих навчальних закладів. І хоча 
питання так і не було вирішене на найвищому державному рівні, курс християнської етики читається в 
певних навчальних закладах середньої ланки освіти відповідно до рішення шкільних адміністрацій. 
Залишаються відкритими питання забезпечення такого курсу кваліфікованими педагогічно-викладацькими 
кадрами; методологічного забезпечення; конфесійної належності слухачів курсу тощо.  

Християнська етика в Україні вивчається в курсі філософсько-гуманітарного циклу дисциплін у вищих 
освітніх закладах. Окрім того, основи християнської етики відомі на побутовому рівні переважній більшості 
суспільства, навіть якщо вони не належать до воцерковлених християн чи християн загалом. Історична роль 
християнства на території України безперечно інтегративна, державотворча, культуроформуюча. Саме 
православне християнство допомогло подолати кризу національної ідентичності українців у часи, коли 
Україна не мала державної незалежності, а її територія була поділена між іншими країнами.  

Як національна релігія, християнство після розпаду СРСР дало суспільству нову систему ціннісних 
координат релігійно-етичного характеру у вигляді християнських заповідей. Правда, подекуди Церква, 
намагаючись посилити свою роль у суспільстві, абсолютизує значення цих релігійних норм, підносячи їх 
до рівня єдино можливої альтернативи попередній системі цінностей.  

Оскільки релігієзнавство як окрема галузь гуманітарного знання в Україні, як і на всьому 
постсоціалістичному просторі, перебуває на стадії становлення, воно закономірно постало перед низкою 
проблем, які впливають і на характер висвітлення власне релігієзнавчих питань. По-перше, відсутність 
вітчизняної релігієзнавчої перекладацької традиції, яка допомогла б подолати ізольованість сучасних 
дослідників релігієзнавства від світових здобутків у галузі. Накладає помітний відбиток на методологію 
релігієзнавства потреба чіткою демаркації між релігієзнавством і теологією, з одного боку, як і не менш 
нагальна необхідність позбавлення релігієзнавства від спадку наукового атеїзму, з іншого.  

З огляду на окреслене коло проблем, висвітлення питання християнської етики викликає неабиякий 
інтерес і відзначається дещо однобічним підходом.  

Мета статті. Ця стаття є другою у циклі дослідження Декалогу під кутом зору принципів історизму, 
позаконфесійності, релігійної терпимості, толерантності, діалогу релігійного і нерелігійного світоглядів. 
Виключно християнська інтерпретація Десяти заповідей обмежує їх розуміння і ставить низку питань. 
Наприклад, про різне розташування і нумерацію заповідей у католицизмі (і лютеранстві), православ'ї і 
протестантизмі. Або щодо заміни в четвертій заповіді "суботи" в оригінальному тексті Біблії неділею в 
християнській версії заповіді (окрім протестантської течії Церква адвентистів сьомого дня) тощо.  

Виклад основного матеріалу. У першій статті "Дохристиянський зміст християнських заповідей: 
перша скрижаль Декалогу" [1] було проаналізовано перші чотири заповіді, які в релігієзнавстві 
класифікуються як релігійні, спрямовані на врегулювання стосунків у системі "людина-Бог". Водночас 
розглядається і їх ідеологічно-правовий характер, який був актуальним для побудови давньої держави 
Ізраїль. Ці настанови були спрямовані також на підсилення ролі єдиного правителя посередництвом ідеї 
монотеїзму і формування національно-релігійної ідентичності єврейського народу.  

Із Біблії відомо, що Десять заповідей мають божественне походження: на п'ятдесятий день після 
виходу євреїв з Єгипту Мойсей іде на гору Синай, де перебуває сорок днів, а повертається із двома 
скрижалями, на яких зображено Десять даних Богом настанов. Але оригінальний текст цих заповідей 
було втрачено внаслідок того, що Мойсей побачив поклоніння євреїв золотому тільцю і розбив скрижалі. 
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Тоді Бог повторно кличе Мойсея на гору Синай : "Витеши собі дві кам'яні таблиці, як перші, і Я напишу 
на цих таблицях слова, що були на перших таблицях, які ти розбив" (Вих. 34:1) [2: 94].  

Але текст "повторного" варіанту Декалогу, який подано в 34 главі книги Вихід, відрізняється від 
попереднього, який описано у главі 20 (Вих. 20 :2-17). На думку відомого дослідника Дж. Фрезера, саме 
версія, яка міститься у главі 34, є більш давньою, "ритуальною" [3: 500]: 

1. Не поклоняйся іншому богу. 
2. Литих богів не зробиш собі. 
3. Всі первородні належать Мені. 
4. Шість днів працюй, а в сьомий день відпочивай. 
5. Свята Опрісноків дотримуйся в місяць, в який заколоситься хліб. 
6. Дотримуйся свята тижнів, свята перших плодів пшениці і свята збирання плодів у кінці року. 
7. Не проливай крові жертви Моєї на квасний хліб. 
8. Лій від святкової жертви Моєї не повинен залишатися на всю ніч до ранку. 
9. Першоплоди землі твоєї принеси в дім Господа Бога твого. 
10. Не вари козеняти в молоці матері його. 
Професор Кеннет наводить дещо відмінний варіант: 
1. Не будеш кланятися богові іншому, бо Господь – Заздрісний ім’я Його, Бог заздрісний Він! (Вих. 

34:14).  
2. Будеш виконувати свято Опрісноків. Сім день будеш їсти опрісноки (Вих. 34:18). 
3. Усе, що відкриває утробу – то Моє, як і всяка твоя худоба, що є самець, відкриття утроби вола та 

вівці (Вих. 34:19). 
4. Дотримуйся Моїх субот [3: 501]. Шість день будеш працювати, а дня сьомого спочинеш від праці 

(Вих. 34:21). 
5. І свято тижнів зробиш собі, і первоплоду жнив пшениці (Вих. 34:22). 
6. І свято збору врожаю [здійснюй] під кінець року (Вих. 34:22). 
7. Не будеш приносити на квашенім крові жертви твоєї (Вих. 34:25). 
8. І не переночує до рана святкова жертва Пасхи (Вих. 34:25).  
Варіант восьмої заповіді наводиться з Вихід 23:18: "… лій моєї святкової жертви не буде ночувати аж 

до ранку" [2: 81]. 
9. Початок первоплодів твоєї землі принесеш у дім Господа, Бога твого (Вих. 34:26). 
10. Не будеш варити ягняти в молоці його матері (Вих. 34:26) [2: 95]. 
Ця версія Декалога вважається "ритуальною" (Дж. Фрезер) [3: 501-502], оскільки моральні норми не 

згадуються в їх формулюванні, а самі заповіді стосуються, передусім, питань ритуалу і мають суто 
релігійний характер. 

Однак навіть у пізнішій всім відомій версії (Вих. 20:1-17) Десять заповідей лише умовно можна 
назвати моральними, оскільки частина з них являється правовими нормами (чи морально-правовими), з 
одного боку, а з іншого боку, важливу роль продовжує відігравати звичай [1: 4]. 

При порівнянні Декалогу у християнській і дохристиянській інтерпретації деякі сучасні дослідники, 
зокрема Л. Геник, говорять про те, що у книзі Вихід (Вих. 20:2-17) зафіксовано не 10, а 15 заповідей [4: 
90]. Таким чином, повна версія Декалогу має такий вигляд: 

1. Я – Господь Бог твій, що вивів тебе з єгипетського краю з дому рабства. Хай не буде тобі інших 
богів переді Мною! (Вих. 20:2-3). 

2. Не роби собі різьби і всякої подоби з того, що на небі вгорі, і що на землі долі, і що в воді під 
землею (Вих. 20:4). 

3. Не вклоняйся їм і не служи їм, бо Я – Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину 
батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить мене (Вих. 20:5), 

4. і що чинить милість тисячам поколінь тих, хто любить Мене, і хто держиться Моїх заповідей (Вих. 
20:6). 

5. Не призивай Імення Господа, Бога твого надаремно, бо не помилує Господь того, хто призиватиме 
Його Ймення надаремно (Вих. 20:7). 

6. Пам'ятай день суботній, щоб святити його! (Вих. 20:8). 
7. Шість день працюй і роби всю працю свою (Вих. 20:9), 
8. а день сьомий – субота для Господа, Бога твого: не роби жодної праці ти й син твій, та дочка твоя, 

раб твій та невільниця твоя, і худоба твоя, і приходько твій, що в брамах твоїх (Вих. 20:10). 
У Біблії в українському перекладі стосовно цієї заповіді зауважено, що "брама" часто означає "місто", 

отже ця настанова стосувалася усіх жителів міста, не лише євреїв (Біблія, с. 95). 
9. Бо шість днів творив Господь небо та землю, море та все, що в них, а дня сьомого спочив, тому 

поблагословив Господь день суботній і освятив його (Вих. 20:11). 
10. Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі 

(Вих. 20: 12). 
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11. Не вбивай! (Вих. 20:13). 
12. Не чини перелюбу (Вих. 20:14). 
13. Не кради! (Вих. 20:15). 
14. Не свідкуй неправдиво на свого ближнього! (Вих. 20: 16). 
15. Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони ближнього свого, ані раба його, ані невільниці 

його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що ближнього твого! (Вих. 20: 17). 
Але варто зауважити, що такий підхід ґрунтується на поділі на вірші, який було зроблено значно пізніше.  
Отримання Десяти заповідей на двох скрижалях уже закладає їх класифікацію на два блоки : релігійні 

та моральні. Традиційно в релігієзнавстві розглядають релігійні норми як спрямовані на формування 
побожності, оскільки саме побожність в той час вважалася ядром людської моральності, і моральні 
настанови, в яких викладені моральні обов’язки людини щодо свого ближнього: шанувати батьків, 
вважати священним здоров’я та життя кожної людини, поважати святість шлюбу, не зазіхати на 
власність іншого, бути щирим і правдивим щодо нього [5: 400]. У християнській інтерпретації такий 
підхід є виправданим, проте, він відкидає історичний контекст формування Декалогу і не бере до уваги 
первинне значення його заповідей. Оскільки аналізу релігійних заповідей було присвячено статтю 
"Дохристиянський зміст християнських заповідей: перша скрижаль Декалогу" [1], зосередимося на 
спробі висвітлення "моральних" настанов, намагаючись розкрити їх в історичному розрізі. 

Незважаючи на те, що християнська традиція називає їх "моральними", тобто такими, які на 
противагу релігійним діють у системі координат "людина-людина", помітно їх швидше правовий 
характер. Це свідчить про їх створення в епоху, коли мораль ще не відокремлена від права.  

Межа між правовими та моральними нормами подекуди може бути дуже умовною, так як і між звичаєм 
і мораллю. Так, наприклад, правові норми, на відміну від моральних, чітко окреслені, впорядковані, 
систематизовані, відповідно інтерпретовані, що уможливлює відслідковування їх порушення, тоді як 
регулятором порушення моральних норм є самосвідомість людини, тобто її совість. Моральний вчинок є 
справою самостійного вибору людини і не піддається інституційному контролю чи покаранню. Порушення 
моральних норм хоч і викликає суспільний осуд, проте не завжди передбачає покарання. Правові норми 
мають інституційний статус, тоді як моральні виникають стихійно і побутують в суспільній свідомості [6: 
97-98]. З Декалогу видно, що формування його норм відбулося за часів становлення патріархального 
суспільства із переходом від родоплемінного до рабовласницького ладу, коли починає зароджуватися 
самосвідомість людини і відповідно виникає потреба жорсткої регламентації поведінки. Вимоги 
патріархального суспільства, як от зміцнення авторитету чоловіка як глави сім’ ї, роду, співпали в часі з 
вимогами зміцнення авторитету глави рабовласницької держави, яка перебуває на стадії становлення. І це 
відображено не лише в змісті релігійних, але й моральних заповідей.  

Цікавою є ієрархія цінностей, яка закріплена місцем кожної заповіді у блоці "моральних." Другу 
скрижаль відкриває заповідь: "Шануй свого батька та матір свою, щоб довгі були твої дні на землі, яку 
Господь, Бог твій, дає тобі!" (Вих. 20:12) [2: 78]. Отже, вшановування батьків знаходиться у Декалозі 
перед вшановуванням життя і здоров’я ближнього, так само як і релігійні заповіді стоять на першому 
місці стосовно моральних. Окрім прямого значення, п’яту заповідь Декалогу, першу його моральну 
заповідь, можна співвіднести з першою скрижаллю загалом. У патріархальному суспільстві 
вшановування батьків водночас проектується на вшановування глави роду, племені, держави, Бога. Через 
вшановування батьків відбувається шанування Бога як Творця, а через поклоніння єдиному Богу 
відбувається визнання влади єдиного правителя на землі – царя іудейського.  

І навіть не така проекція свідчить про доетичний характер цієї настанови, а друга частина заповіді : 
обіцянка винагороди, довгих днів "на землі, яку Господь, Бог твій, дає тобі!" (Вих. 20:12) [2: 78]. 

Цінність життя людини закріплюється у шостій заповіді : "Не вбивай!", яку традиційно більшість 
людей на буденному рівні свідомості вважають першою, віддаючи тим самим життю людини пріоритет в 
ієрархії цінностей. Правовий характер цієї норми є беззаперечним, адже позбавлення життя людини в 
жодній країні світу ніколи не залишалося без покарання.  

Іудейська традиція наголошує на оригінальному терміні "ִתְרָצח לֹא" (від дієслова "ְרָצח") вжитому для 
позначення навмисного злісного вбивства. Ознаками навмисного вбивства є використання для цього 
зброї, а також вороже ставлення вбивці до вбитого. Відсутність цих ознак вказувало на ненавмисне 
вбивство. Навмисне вбивство каралося смертю, зокрема побиттям камінням, але за свідченням двох 
свідків : "Коли хто заб'є кого, то месник за словами свідків заб'є убійника" (Чис. 35:30) [2: 179; 7: 455]. 

У контексті заборони на вбивство варто розглянути й установлення відповідної відплати за злочин : "І 
кожен, коли зробить ваду своєму ближньому, – як хто зробив, так буде зроблено йому : зламання за 
зламання, око за око, зуб за зуба" (Лев. 24:19-20) [2: 130]. Цікаво, що така норма (тальйон) свого часу 
була досить "гуманною", адже обмежувала кровну помсту.  

Покарання забиттям до смерті згадується також як відплата за зневагу до Імені Бога : "А той, хто 
богозневажив Господнє Ймення, – буде конче забитий, конче укаменує його вся громада" (Лев. 24:16) [2: 130]. 
Проте покарання вбивці за навмисне вбивство смертю не вважалося порушенням заповіді. 
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Цікавою для аналізу є сьома заповідь: "Не чини перелюбу!". Стосувалася вона в патріархальному 
суспільстві, насамперед, подружньої зради одруженої жінки із стороннім чоловіком, у такому випадку 
обох карали смертю (Лев. 20:10). Чоловіча подружня зрада також заборонялася, проте не підпадала під 
сьому заповідь і не каралася смертю [8]. Гендерна нерівність у патріархальному суспільстві 
відображалася у більш серйозному покаранні жінки за порушення цієї заповіді, адже чоловік міг мати 
окрім дружини ще й наложниць. Крім того, дівчину, яка не була цнотливою до одруження, карали 
побиттям камінням (Втор. 22:20-21) [7: 348].  

Якщо ж заповідь було порушено із зарученою рабинею, обох карали, але не смертю, і чоловік 
повинен був принести "жертву своєї повинності" (Лев. 19:20). Якщо це була вільна заручена дівчина, і 
вона не чинила спротиву – обох карали смертю [7: 348].  Під заборону перелюбу потрапляли також 
гомосексуальні зв’язки, кровозмішення і зоофілія (Лев. 20:11-21).  

Порушення восьмої заповіді: "Не кради!" (Вих. 20:15) також тягнула за собою цілу низку юридичних 
наслідків. Заповідь стосувалася викрадення людини з метою отримання викупу за неї (Вих. 21:15). І така 
крадіжка неминуче призводила до смертельного вироку. За викрадення тварин накладався штраф вдвічі (чи 
навіть у п'ять разів) більший за вартість краденої тварини (Вих. 22 :1-13). Причому якщо винний у злочині 
не мав грошей, виплата здійснювалася від продажу його майна, інколи і його самого у рабство [7: 76]. 

Заборона неправдивого свідчення зафіксована у дев'ятій заповіді. Насамперед, настанова стосувалася 
судової сфери. Доказом у справі могли бути свідчення двох свідків. І коли свідок приховував правду – 
приносив жертву за гріх (Лев. 5:1,5-6). Свідок, який зводив наклеп на іншого в суді, повинен був понести 
покарання, яке хотів накликати на звинувачуваного (Втор. 19 :18-19). Пізніше заборона поширилася і 
поза межами судових справ. Заповідь також забороняла навмисне поширення пліток і слухів на когось 
(Лев. 19:16; Вих. 23:1).  

Цікавою є остання, десята заповідь. Вона закріплює право власності на те, чим володіє людина. У 
даному випадку – дім, дружина, слуги, раби, худоба і все інше. Два варіанти "морального" Декалогу 
відрізняються місцем, на якому знаходиться дружина. "Не жадай дому ближнього свого, не жадай жони 
ближнього свого, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що 
ближнього твого!" (Вих. 20:17). "І не бажай жони ближнього свого, і не бажай дому ближнього свого, 
ані поля його, ані раба його, ані невільниці його, ані вола його, ані осла його, ані всього, що є в 
ближнього твого" (Втор. 5:21).  

Можна припустити, що під поняттям "дім" мається на увазі рід людини. З огляду на те, що коли Мойсей 
приносить своєму народу Заповіді, євреї близько трьох місяців перебувають у пустелі. Відповідно, поняття 
дому в буквальному сенсі на той час, принаймні, не мало семантичного й аксіоматичного навантаження. Крім 
того, в межах міфологічної свідомості глава роду ніс відповідальність за весь рід і мав повний контроль над 
ним. Тоді закономірно, що після рідних по крові на наступному місці йдуть рідні за шлюбними зв'язками – 
дружина. У такому випадку більш логічним виглядає формулювання заповіді у книзі Вихід. Проте, якщо все 
ж таки "дім" є не чим іншим, як домом, місце дружини на першій позиції як члена сім'ї, а не частини майна, 
більш відповідно виглядає у книзі Повторення Закону.  

У сучасній католицькій версії Декалогу частина десятої заповіді відділена в окрему : "Не бажай 
дружини ближнього свого!" [9: 174] 

Висновки. Як бачимо, деякі історичні аспекти розуміння тих чи інших настанов мають архаїчний 
характер і трансформувалися відповідно до нових реалій. Декалог як морально-правова система виникає 
у конкретну історичну епоху на певній території для певного адресата. Якщо така система виходить за 
межі історичної епохи, території, чи поширює свій вплив на ті етноси, для яких не є традиційною, не 
відповідає особливостям їх традиційної свідомості, мусить зникнути або пристосуватися, вбираючи в 
себе здобутки нових реципієнтів. У випадку із Десятьма заповідями мова йде про понад два мільярди 
людей по всьому світі. Християнство довело свою універсальність як релігійна, етична, ідеологічна, 
культуроформуюча система цінностей, у межах якої моральні настанови сьогодні залишаються настільки 
ж сучасними, як і в часи їх формування.  
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Матеріал надійшов до редакції 23.06. 2014 р. 

Витюк И. К. Христианская этика: доэтическое содержание моральных заповедей Декалога. 

В статье проанализирован второй блок заповедей Декалога как основы христианской морали, опираясь на 
принципы историзма, внеконфессиональности, религиозной терпимости, толерантности, диалога 

религиозного и нерелигиозного мировоззрений. Предпринята попытка реконструкции первичного значения 
Заповедей, доказательства их правового, доэтического характера. Намечена роль Декалога как правовой 
системы древнееврейского государства. Рассмотрено соотношение христианского и дохристианского 

компонента в современной христианской интерпретации последних шести заповедей Декалога.  

Ключевые слова: этика, мораль, доэтический смысл, заповедь, Декалог, скрижаль. 

Vityuk I. K. Christian Ethics: the Pre-Ethical Essence of Moral Commandments of the Decalogue. 

In the article the second unit of the Commandments of the Decalogue (the Second Tablet of Testimony) is analyzed 
as the basis of the Christian moral on the basic principles of historicism, non-confessional character, religious 

patience and tolerance, dialogue of religious and non-religious outlooks. The attempt of reconstructing the 
primeval meaning of the Commandments which were (according to the texts from the Bible) written on the Second 

Tablet of Testimony and given to the Jewish nation that God chose to be His one was made. The author also tries to 
confirm the legal, pre-ethical character of these Commandments as they were aimed at formation not only positive 
traits of character but also the "right" behavior so that the strong powerful Jewish ancient state could exist. The 

role of the Decalogue as the basis of the legal system of the ancient Jewish state is outlined. The two variants of the 
Decalogue which are ritual and moral ones are outlined in the article. The pre-ethical character of the Decalogue 
is also derivative from the period the Commandments were created, as moral, ethics did not exist as separate from 

law then. The correlation between Christian and pre-Christian compound parts in the modern Christian 
interpretation of the last six Commandments of the Decalogue is highlighted. The archaic character of some of the 

commandments in the ritual variant of the Decalogue is emphasized as well as the way of transformation of the 
others in the modern Christianity. The difference between the comprehension of the commandments in various 

Christian branches (Catholic, Orthodox and Protestant) is depicted in the research work.  

Keywords: ethics, morals, pre-ethical essence, commandment, Decalogue, Tablet of Testimony. 
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ВОЛЬОВІ СТАНИ У КОНТЕКСТІ ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ  
ІНДИВІДА І СУСПІЛЬСТВА 

У статті розкрито взаємозалежність між вольовими станами та соціальною активністю на 
індивідуальному і суспільному рівнях. Значну увагу в дослідженні зосереджено на з’ясуванні 

співвідношення між вольовими станами і вольовими якостями. Розкрито діалектичну єдність між 
соціальною активністю і соціальною апатією як специфічними вольовими станами. Соціальна 

активність визначається як іманентна особистісна якість, посередництвом якої людина 
цілеспрямовано здійснює перетворення в соціальному і природному середовищі. Натомість соціальна 

апатія розглядається як стан цілковитої байдужості, соціальної і психологічної пасивності, повної або 
часткової втрати інтересу до соціальної дійсності.  

Ключові слова: вольові стани, соціальна активність, соціальна апатія, індивід, суспільство. 

Постановка проблеми. Соціальні трансформації і модернізація українського суспільства на 
поч. ХХІ ст. неможливі без формування високого рівня соціальної активності індивіда і суспільства 
загалом. У контексті цього важливу роль відіграє дослідження вольових станів як джерела соціальної 
активності. Актуальність дослідження вказаної проблематики посилюється й тим, що нівеляція й 
деградація індивідуальної і суспільної волі припадає на др. пол. ХХ ст., коли джерелом соціальної апатії 
став швидкий темп життя. Людина, не встигаючи сприйняти величезний потік інформації, потрапляє у 
стан розгубленості а згодом і байдужості. Соціальна апатія в сучасному суспільстві поглиблюється й 
через кризу релігійної, політичної й культурної самоідентифікації в умовах засилля масової культури і 
впровадження політики мультикультуралізму. Власне вихід зі стану соціальної апатії і віднайдення 
нових джерел актуалізації соціальної активності людини на основі задіяння її вольової сфери є одним з 
основних завдань людства на сучасному етапі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Тривалий час у науковій парадигмі проблематика 
дослідження вольових станів зосереджувалась у сфері психології. У напрацюваннях В. Іваннікова, 
Є. Ільїна, О. Лазурського, М. Левітова, С. Рубінштейна, П. Рудика, В. Селіванова розкриваються сутнісні 
ознаки вольових станів та їх співвідношення з вольовими якостями. Натомість у роботах Ф. Генова та 
А. Пуні були досліджені вольові стані у контексті фізичного виховання спортсменів. У вітчизняній 
філософській і соціологічній парадигмі вольові стани не стали предметом значної зацікавленості. Увага 
науковців переважно зосереджувалася на аналізі станів соціальної активності й апатії, тісно пов’язаних із 
вольовою сферою. У радянській філософії соціальна активність була предметом особливої зацікавленості 
Є. Ануфрієва, який доводив, що соціальною може бути лише та активність, що сприяє суспільному 
прогресу. У пострадянській філософії феномен соціальної активності було досліджено у працях 
К. Альбуханової-Славської, О. Асмолова, А. Брушлинського, Б. Вяткіна, І. Джедаряна, Д. Леонтьєва, 
В. Петровського та ін. В українській науковій парадигмі до проблематики вивчення соціальної 
активності, зокрема у політичній сфері, зверталися І. Білоус, С. Грабовська, Н. Дембіцька, 
Г. Євдокимова, С. Єгорова, А. Лісневська, В. Татенко. 

У західній філософській парадигмі соціальна апатія як один із важливих вольових станів стала 
предметом дослідження Д. Белла, Г. Блумера, Ж. Бодріяра, В. Джемса, Н. Еліазофа, А. Камю, Г. Маркузе, 
Ч. Міллза, Х. Ортеги-і-Гассета, Дж. Серля. У їх напрацюваннях соціальна апатія розглядається у контексті 
нівеляції провідної ролі ідеології у сучасних державах та руйнування традиційних соціальних інститутів, 
проблеми ''щасливої апатії'' як перенасичення інформацією і матеріальними благами, розвитку масового 
суспільства. У пострадянській російській філософії феномен соціальної апатії став предметом аналізу 
Р. Кадиржанова, Г. Кертмана, І. Клямкіна, Т. Кутковец, Ю. Набок, І. Фан, В. Федотової, І. Ясавеєва, у 
працях яких апатія розглядається в умовах перехідних посттоталітарних суспільств та зростаючої 
маргіналізації суспільства. До дослідження проблеми соціальної апатії і аномії в українській соціальній 
філософії зверталися О. Івченко, В. Лях, В. Рябченко. Однак, незважаючи на значний інтерес до вказаної 
проблематики, співвідношення вольових станів і соціальної активності індивіда й суспільства не стало 
предметом ґрунтовного аналізу в українській соціально-філософській парадигмі. 

Метою дослідження є визначення взаємозалежності вольових станів та соціальної активності 
індивіда і суспільства загалом. 

Дослідження соціальної активності на індивідуальному і суспільному рівнях завбачує звернення до 
аналізу вольових станів людини загалом. Цей аналіз неможливий без визначення їх співвідношення з 
іншими психічними станами. У науковій традиції тривалий час використовувався поділ психічних 
процесів на пізнавальні, емоційні й вольові. Але навіть ця загальна класифікація, на думку М. Левітова, 
недостатня, адже невідомо, наприклад, до яких процесів відносити увагу й інтерес. Окрім того, в ній 
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змішуються психічні процеси і функції: процес мислення стоїть в одному логічному ряді з функцією 
пам’яті [1: 181]. Більше того, спроби здійснити універсальну класифікацію індивідуальних 
психологічних характеристик особистості, за виключенням темперамента, виявилися невдалими. У 
науковій парадигмі лише типологія темпераментів має традицію, яка розпочинається з часів античності, 
зокрема напрацювань Галена. 

Відтак, і класифікація психічних станів постає також достатньо серйозною проблемою. Як слушно 
зауважує М. Левітов, відмовившись від вичерпної універсальної класифікації психічних станів, ми все-таки 
маємо зробити деякі узагальнення, які дозволять встановити між ними лінії подібності й відмінності [1: 182]. 
Отже, прийнята у нашому дослідженні типологія є достатньо умовною й матиме робочий характер. У 
контексті цього заслуговує на увагу класифікація психічних станів, запропонована В. Ганзеном. Згідно з нею, 
з усієї множинності психічних станів можна виділити дві основні групи: 1) стани, які характеризують 
афективно-вольову сферу психічної діяльності людини; 2) стани свідомості-уваги. У групі вольових станів 
також виділяють дві підгрупи: праксичні та мотиваційні [2: 189-190]. Праксичні стани пов’язані з різними 
етапами трудової діяльності. До другої підгрупи належать стани, спрямовані на задоволення матеріальних і 
духовних потреб людини. Зауважимо, що вказаний поділ також має умовний характер, адже праксичні стани 
можуть бути спрямовані на задоволення матеріальних і духовних потреб. 

Однак, виходячи з проблематики нашого дослідження, більш прийнятною є класифікація вольових 
станів М. Левітова, де чи не вперше у вітчизняній філософській і психологічній літературі здійснюється 
визначення сутнісних ознак волі, вольових якостей і вольової регуляції. Так у праці ''Про психічні стани 
людини'' [3] автор розглядає вольові стани як готовність людини виконувати трудові й навчальні 
завдання, обумовлену стійкими властивостями її індивідуальності та рівнем володіння спеціальними 
знаннями і вміннями. При цьому він поділяє вольові стани на стани вольової активності й пасивності, 
рішучості й нерішучості, впевненості й невпевненості, стриманості й нестриманості. До вольових станів 
дослідник відносить і ''боротьбу мотивів'', і феномен розкаяння. У нашому дослідженні ми особливу 
увагу зосередимо на аналізі вольових станів активності, пасивності, мобілізаційної готовності як 
засадничих для розвитку соціальної сфери. Водночас до запропонованої М. Левітовим класифікації 
можна висловити й декілька зауважень. Це стосується, зокрема феноменів рішучості й нерішучості, які 
мають ознаки і вольових станів, і вольових якостей. Що стосується ''боротьби мотивів'' і розкаяння, то 
вони лише опосередковано належать до вольової проблематики. 

Вольові стани як тимчасові психічні стани особистості, за твердженням В. Селіванова, є сприятливими 
внутрішніми умовами для подолання поточних труднощів і досягнення успіху в діяльності. До них 
дослідник відносить стани оптимізму й загальної активності, мобілізаційної готовності, зацікавленості, 
рішучості та ін. [4: 17]. Саме у цих вольових станах якнайповніше виявляється зв’язок волі з емоціями. У 
такому розумінні соціальна активність лише тоді буде успішною, коли раціональна її складова поєднується 
з емоційною й вольовою сферою. Утім емоційні стани можуть знижувати, а іноді й нівелювати вольову 
активність особи й соціальної групи. До них дослідник відносить стани апатії i стресів як вияв надмірної 
психічної напруги, джерелами яких є фактори, що супроводжують науково-технічний прогрес прискорення 
темпу життя, швидкі зміни в соціальних умовах та ін. [4: 17]. Зауважимо, що в запропонованих 
напрацюваннях дослідника є певні суперечності. Мається на увазі визначення В. Селівановим вольових 
станів як психічних станів особистості, які вказують на сприятливі умови для подолання труднощів, що 
виникають у житті людини. Автор акцентує увагу на тому, що вольові стани властиві для особистості. 
Утім, якщо говорити про сферу соціальної дійсності, то вольові стани є важливою сферою виявлення 
сутнісних ознак індивіда й особи як суб’єктів соціальної активності. 

У контексті цього визначення сутнісних ознак вольових станів має значний теоретичний потенціал. 
Це пов’язане з тим, що в науковій парадигмі поняття ''вольові стани'' тривалий час функціонує, однак 
його ознаки й зміст залишаються остаточно невизначеними. При цьому заслуговує на прискіпливу увагу 
думка Є. Ільїна, що вольові стани стають предметом обговорення, коли говорять: людина осміліла, 
розхоробрилась, стала відважною, мобілізованою. Відтак, можемо говорити про стани відваги, 
рішучості, бойового збудження, зосередженості, змобілізованості, готовності, уважності [5: 125]. 
Оскільки ці характеристики вказують на певну тривалість вольових станів, маємо право говорити про їх 
прив’язаність до певного часового проміжку як атрибутивної ознаки вольових станів. 

Визначення атрибутивних ознак вольових станів потребує їх співставлення з достатньо близькими й 
одночасно відмінними від них вольовими якостями. На нашу думку, вольові якості вказують, 
насамперед, на сутнісні особистісні ознаки, які виявляються у відповідних соціокультурних умовах. 
Вони мають позачасовий характер і належать до сфери потенційного, до певного часу невиявленого. 
Натомість вольові стани прив’язані до певного часового проміжку, який може бути як короткотривалим, 
так і довготривалим. При цьому вольові стани втілюють перехід від потенційного до реального. 
Враховуючи вищесказане, прийнятним є визначення вольових станів як тимчасових внутрішніх станів 
індивіда, особи або соціальної групи, які сприяють їх адаптації до природної й соціальної необхідності. 

У контексті дослідження співвідношення вольових станів і соціальної активності необхідно звернутися до 
їх аналізу на індивідуальному і суспільному рівнях. До цієї проблематики свого часу зверталася радянська 
дослідниця Ю. Сосновнікова. На її думку, поняттям стан охоплюються всі психічні компоненти, їх 
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взаємовідношення (структура), відносна стійкість і динамічність, визначена загальна напруга (сила), наявність 
домінуючих компонентів, які визначають ''видову багатоманітність'' станів, виконання функції, смисл якої 
полягає у встановленні певних взаємовідносин суб’єкта (індивіда, груп, мас) з середовищем [6: 142]. Однак, 
тотожності між поняттями психічного стану індивіда і соціальних груп зовсім немає. Стан соціальної групи 
жодним чином не може бути механічною сумою психічних станів окремих індивідів. Хоча вони й й містять у 
собі відображення психічних станів багатьох індивідів, груп людей, класів, народів, спільнот, однак психічні, 
зокрема вольові стани соціальних спільнот містять у собі й їх синтез. 

Не всі компоненти вольових станів індивідів властиві для стану усієї групи. Ймовірно, що найбільшої 
актуалізації набувають ті компоненти станів, які є загальними для усієї спільноти. Так само, особистісні 
орієнтації, навіть високого ступеня інтенсивності, але властиві лише деяким індивідам, не можуть 
зазвичай стати визначальними для усієї групи. Утім, на рівні переконання й маніпулятивних практик 
воля одного індивіда може цілком бути нав’язаною колективній волі. 

Радянська дослідниця також окреслила й відмінності між вольовими станами індивідів і великих 
соціальних груп. У психічних станах мас вирішальну роль відіграють показники більш важливого 
соціального і політичного значення: рівень свідомості мас, коло інтересів, ідеали, переконання, потреби, 
соціальна спрямованість індивідів. Емоційний тон, настрої набувають значення лише у тому випадку, якщо 
вони входять у комплекс з іншими суспільними компонентами [6: 143]. Поряд з усталеними в соціологічній 
парадигмі ознаками мас дослідниця виділяє й низку власних. Якщо до усталених ознак належить 
масовидність, яскраво виражений соціальний характер, велика політична значущість у житті суспільства, 
індикація зазначеної тенденції суспільного розвитку, здатність до швидкої іррадіації (''заразність'' цих 
станів), збільшення їх сили і значення зі збільшенням мас, то до нових ознак Ю. Сосновнікова відносить 
інформативність у діяльності соціальних спільнот і тенденцію до закріплення в їх середовищі нових зразків 
соціокультурного досвіду [6: 143]. Зауважимо, що ознаки, властиві для суспільних психічних станів, тією 
чи іншою мірою характерні й для індивіда. Водночас, пізнання індивідуальних психічних станів, зокрема 
вольових, постає важливим джерелом дослідження суспільних станів. 

Специфіка нашого дослідження завбачує необхідність більш прискіпливого дослідження власне 
станів соціальної активності і соціальної пасивності як діалектично пов’язаних із вольовою сферою. 
Щодо розуміння поняття ''активність'' в науковій літературі немає усталеного характеру. Виділяють декілька 
підходів щодо його тлумачення. За першим підходом активність розглядається як поняття ширше за обсягом, 
порівняно з поняттям "діяльність" (Л. Коган, А. Петровський, М. Ярошевський). У такому контексті активність 
властива усій різноманітності біологічних організмів. Активність супроводжує не тільки зародження і розвиток, а й 
самозбереження і самовідтворення організмів. Діяльність, згідно з цим підходом, постає специфічною 
формою активності людини, способом реалізації її здібностей, втіленням її активного ставлення до 
природи і суспільства. При цьому активність набуває особливого значення як найважливіша якість 
людини, як здатність змінювати навколишню дійсність відповідно з власними потребами, поглядями. 

У межах другого підходу активність розуміється як поняття вужче за обсягом, відносно поняття 
"діяльність". Вказаний підхід сформувався у межах діяльнісного підходу у сфері психології. У такій 
інтерпретації активність постає мірою діяльності, ступенем її інтенсивності (К. Альбуханова-Славська, 
Ю. Гіппенрейтер, М. Леонтьєв, С. Рубінштейн). Саме з огляду на це вживаються поняття "активна 
діяльність", "активна поведінка", "активна участь". Похідним від поняття ''активності'' є ''соціальна 
активність''. Тривалий час у соціології вказане поняття у межах соціології тлумачилося у трьох основних 
аспектах: як явище, як стан, як відношення.  

Сутнісними ознаками соціальної активності є орієнтація особистості на прагнення впливати на 
соціальні процеси, націленість змінювати або зберігати існуючий соціальний стан. У контексті цього, 
заслуговує на увагу визначення соціальної активності, запропоноване В. Коганом. Згідно з ним, 
соціальна активність – є свідомою і цілеспрямованою діяльністю особистості і її цілісно-психологічною 
якістю, які будучи діалектично обумовленими, визначають і характеризують ступінь або міру 
персонального впливу суб’єкта на предмет, процеси і явища навколишньої дійсності. Більше того, 
соціальна активність розглядається автором як ''міра розвитку сутнісних сил соціального 
суб’єкта'' [7: 27]. Виходячи з цього, діяльність інтерпретується як спосіб існування соціального суб’єкта і 
як реальний прояв його соціальної активності. У нашому дослідженні соціальна активність розуміється 
як системна соціальна якість та специфічний вольовий стан, у межах яких відображається активне 
ставлення людини до суспільства та рівень взаємодії індивідів, малих та великих соціальних груп. 

Рушійними силами соціальної активності можуть бути внутрішні й 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 дослідженні раціонально зумовлених, а не на ірраціональних чинниках, 
які часто є рушійною силою соціальної активності. До таких можна віднести воління, прагнення, емоції, 
інстинкти, інтуїтивні стани. 

Стан соціальної активності корелюється зі станом соціальної апатії. У запропонованому дослідженні 
ми розглядаємо соціальну апатію як ''стан особистості або соціальної групи, який характеризується 
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цілковитою байдужістю, соціальною і психологічною пасивністю, повною або частковою втратою 
інтересу до соціальної дійсності'' [8]. Найсильніший вплив соціальної апатії простежується у сфері 
вольових станів і мислення. Людина, за твердженням О. Прохорова, в стані апатії не може і не хоче 
примусити себе щось вчинити або щось змінити. Її воля слабне, вона начебто ''пливе за течією'' [9: 297]. 
Натомість у сфері мислення людина починає відганяти від себе певні думки, а якщо й змушена 
розмірковувати про щось, то швидко робить висновок про безперспективність власних спроб. За 
тривалістю соціальна апатія може бути довготривалою або короткочасною. Довготривала апатія здатна 
переходити у стан апатичності як стійкої властивості особи або соціальної групи. Зазвичай, стан тривалої 
соціальної апатії властивий для авторитарних і тоталітарних спільнот, де відбувається нівеляція й 
профанація основних прав і свобод громадян. 

Водночас у дослідженні ми опираємось на теоретико-методологічну позицію, за якою соціальна 
апатія, окрім деструктивних ознак, може й мати конструктивний характер. Соціальна апатія є 
необхідною формою соціальної буттєвості, своєрідним способом адаптації індивіда й соціальної групи 
до природних і суспільних викликів. Показовим щодо цього є розвиток китайського та індійського 
суспільств. Існуючи на основі тисячолітнього функціонування закритої сільської общини з високим 
ступенем соціальної апатії щодо зовнішньої сфери, ці цивілізації збереглися на протязі щонайменше 
трьох тисячоліть. Натомість надмірне виділення енергії під час соціальної активності призводить у 
перспективі до виснаження соціального організму. Під впливом виснаження відбувається нівеляція 
здатності людини прийняти будь-яке рішення. На індивідуальному рівні особа, яка усвідомлює власну 
нездатність протистояти потужним державним апаратам, транснаціональним компаніям, всеосяжним 
комп’ютерним технологіям, переконується у власному безсиллі. Відсутність соціальної активності, 
небажання приймати рішення стає нормою існування людини у сучасному глобалізованому світі.  

Окрім станів вольової соціальної активності і соціальної пасивності значна увага в науковій літературі 
присвячена дослідженню стану мобілізаційної готовності, який переважно стосується інтелектуальної і 
спортивної сфери. Зокрема до цієї проблематики зверталися Ф. Генов, Є. Ільїн, А. Пуні. На думку Є. Ільїна, 
мобілізаційна готовність – це доволі стійкий стан, який триває від декількох годин до декількох днів та 
відображає виникнення цільової домінанти, що спрямовує свідомість людини на досягнення високого 
результату і готовність боротися з будь-якими труднощами під час майбутньої діяльності [5: 126]. Це 
готовність проявляти максимум вольових зусиль, не впадаючи у несприятливий емоційний стан. Стан 
мобілізаційної готовності дозволяє спрямувати свідомість не на очікування успіху або невдачі, а на 
контроль власних дій. Вказаний стан втілює здатність особи виявляти максимум вольових зусиль, 
спрямовуючи свідомість до досягнення певної мети, відкинувши несприятливі аспекти виявлення емоцій. 

Стан мобілізаційної готовності супроводжується прискоренням оперативного мислення та 
формуванням певного рівня впевненості. При цьому важливо, ''щоб впевненість не переростала в 
самовпевненість. Наприклад, було доведено, що спортсмени досягали кращих результатів, коли рівень їх 
впевненості в успісі складав у середньому 70 % від максимального'' [5: 126]. Виходячи з цього, маємо 
право говорити про оптимальний рівень упевненості як важливу умову успіху. Завищений або 
занижений рівень впевненості засвідчує неадектватність у сприйнятті дійсності, що зумовлює 
неоптимальний рівень стану мобілізаційної готовності. Це засвідчує необхідність певної частки 
невпевненості в діяльності людини для досягнення абсолютного успіху. 

Висновки. Загалом, вольові стани як готовність особи виконувати певні завдання втілюють перехід від 
сфери потенційного до реального. Якщо на суспільному рівні набувають актуалізації лише ті компоненти 
індивідуальних вольових станів, які є загальними для більшості представників соціальної групи, то в межах 
маніпулятивних практик воля індивіда може бути нав’язана колективній волі. Вольові стани якнайповніше 
реалізуються у станах соціальної активності, соціальної апатії та стану мобілізаційної готовності. При 
цьому соціальна активність тлумачиться як специфічний вольовий стан та системна соціальна якість, у 
межах якої відображається активне ставлення людини до різних сфер соціальної дійсності та виявляється 
рівень взаємодії індивідів, малих та великих соціальних груп. Водночас соціальна апатія є станом, який 
характеризується цілковитою байдужістю, соціальною і психологічною пасивністю, повною або частковою 
втратою інтересу до перетворень у соціальній сфері. У свою чергу, стан мобілізаційної готовності втілює 
здатність особи виявляти максимум вольових зусиль, спрямовуючи свідомість до досягнення певної мети, 
відкинувши несприятливі аспекти виявлення емоцій. 
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Ковтун Н. М. Волевые состояния в контексте исследования социальной активности  
индивида и общества. 

В статье раскрывается взаимозависимость волевых состояний и социальной активности на 
индивидуальном и общественном уровнях. Значительное внимание в исследовании сконцентрировано на 

изучении соотношения между волевыми состояниями и волевыми качествами. Раскрыто 
диалектическое единство между социальной активностью и социальной апатией как специфическими 

волевыми состояниями. Социальная активность интерпретируется как имманентное личностное 
качество, под влиянием которого человек целенаправленно совершает трансформации в социальной и 
природной среде. В свою очередь, социальная апатия рассматривается как состояние абсолютного 

равнодушия, социальной и психологической пассивности, абсолютной или частичной потери интереса к 
социальной действительности. 

Ключевые слова: волевые состояния, социальная активность, социальная апатия, индивид, общество. 

Kovtun N. М. Will States within the Research of the Social Activity of a Person and a Society. 

In the article the interdependence between will states and social activity of a person and a society is revealed. In 
the research work will states are determined as temporal inner states of a person and a social group which 

facilitate their adaptation to the natural or social necessity. The correlation between will states of a person and 
the social activity is emphasized. Alongside with it the author reveals the dialectic unity between the social 

activity and the social apathy as particular will states. Social activity is determined as the immanent personal 
feature by means of which a person makes transformations in social and natural surroundings. Social apathy 

instead is treated as a state of a complete indifference, social and psychological passiveness, partial or complete 
loss of interest to the social reality. In the article the particular attention is paid to the analysis of will state of 
mobilization willingness which embodies a person's ability to demonstrate maximal will efforts which aim the 

consciousness to reach a particular goal. 

Key words: will states, social activity, social apathy, person, society. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ВПРОВАДЖЕННЯ НАВЧАННЯ РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ У ЗНЗ: 
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ, РФ ТА БІЛОРУСІ) 

У статті актуалізовано питання щодо особливостей громадської думки з питань введення релігійної 
освіти у ЗНЗ. Запропоноване дослідження аналізує спільні та відмінні риси цієї теми на основі 
законодавчих особливостей функціонування релігійної освіти та соціологічних опитувань, що 

стосуються досліджуваних аспектів, у практиці України, РФ та Білорусі. У висновках вказано основні 
позиції, які необхідно враховувати, а саме: навчання питанням релігії має бути присутнє в якості 
здебільшого суспільно-історичної інформації, здатної на прикладах формувати моральні цінності 

методами особистісно орієнтованого та компетентнісного навчання. 

Ключові слова: релігія, освіта, школа, предмети духовно-морального спрямування, опитування. 

Постановка проблеми. На сьогодні питання щодо навчання предметам духовно-морального 
спрямування вже стосуються не стільки законодавчо-нормативної складової, скільки методологічних та 
методичних пошуків ефективних та актуальних у сучасному соціумі шляхів впровадження тих 
цінностей, носіями яких і мають виступати вищезазначені предмети. Зараз в Україні відбуваються 
потужні рухи в сфері релігійної освіти, які характерні для всієї Європи загалом.  

Серед суттєвих змін, які особливо яскраво відображають сучасні особливості функціонування в 
загальноосвітніх навчальних закладах релігійної та релігієзнавчої складової варто виділяти кілька 
основних. Перша група стосується нормативного регулювання. Друга група – громадської зацікавленості 
та відповіді на процеси, які відбуваються у цій сфері. Третя група – це змістовно-методичне наповнення 
зазначеної складової, а також професійний рівень вчителів, які мають цю складову використовувати. І, 
нарешті, четверта група – активність релігійних організацій у цій сфері. 

Постановка завдань. У даній статті ми зупинимося більш детально на деяких специфічних моментах 
першої групи, які й провокують більшість суперечливих та неоднозначних ситуацій у релігійній освіті в 
Україні на сьогодні, а також висвітлимо компоненти другої групи, які є маркерами актуальності та 
значущості цієї проблематики. Третя група стосується окремої сфери досліджень, їм присвячено 
доробок, наприклад, Г. Добош, В. Жуковського, М. Люшина та ін. Четверта група формально виходить 
за межі аналізу ситуації у загальноосвітній сфері, адже відповідно до українського законодавства церкву 
відділено від школи, а освіта в державних навчальних закладах носить світський характер (Закон 
України ''Про освіту'', ст. 8 [1]). На практиці ж ситуація різниться залежно від регіонів України та 
активності недільних шкіл. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питанням викладання релігієзнавчих або духовно-
етичних за своїм спрямуванням курсів присвячено роботи І. Галицької, П. Козирєва, І. Метлика, 
Є. Шестуна. Хоча часто важливішим стає правовий аспект таких курсів, тому на увагу заслуговують 
дослідження Е. Аскерова, Г. Друзенко, Р. Підіпригори, І. Понкіна, Л. Филипович. Якщо ж звертатися до 
теоретичного виміру методологічного обґрунтування, одними з найбільш вагомих є розробки 
Р. Голдмана, М. Гримміта, Д. Джарвіса, Г. Лоукс, Н. Смарта, Д. Халла. 

Окрім того, варто звернути увагу на все більшу активність у форматі конференцій, круглих столів, 
форумів і т. ін. Наприклад, проведення Всеукраїнських конгресів учителів предметів духовно-
морального спрямування, робота Громадської ради з питань співпраці з Церквами та релігійними 
організаціями при Міністерстві освіти і науки України тощо. 

Проте, найбільш цікаві дані для аналізу можна отримати з опитувань, які проводяться щодо релігійної 
освіти як у Європі загалом, так і в Україні зокрема. Особливо варто при цьому враховувати дані, 
отримані з аналогічних опитувальників у найближчих сусідів України – в Білорусі та Російській 
Федерації, які, маючи досить схожу вихідну ситуацію, розвиваються у цій сфері досить відмінно. Це 
важливо з огляду на визначення шляхів співпраці між релігійними організаціями, державою та освітою. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, окреслимо більш детально нормативний статус релігійної 
освіти в Україні на сьогодні. Передусім, варто взяти до уваги, що релігійна освіта в українських 
загальноосвітніх закладах представлена як окремий курс у межах предметів духовно-морального 
спрямування, які відносяться до предметів за вибором. Більш детально з наслідками доручення 
Президента України № 1-1/657 від 08.07.2005 р. та розвитком його положень можна ознайомитися з 
відповідних наукових публікацій. 

Першопочатково предмети духовно-морального спрямування мали інваріативну складову – ''Етика'' у 
5-6 класах. З наступного (2014/2015) навчального року цей предмет також відноситься до варіативної 



В. Ю. Кришмарел. До питання про впровадження навчання релігійної освіти у ЗНЗ: статистичні дані 
(на прикладі України, РФ та Білорусі) 

 19

складової. Відповідно до Концептуальних засад вивчення предметів духовно-морального спрямування в 
загальноосвітніх навчальних закладах [2] метою предметів духовно-морального спрямування є: 

- поглиблення знань про людину та моральні взаємини в суспільстві, основні моральні норми та 
цінності народу України й людства загалом, культуру спілкування і поведінки; 

- сприяння формуванню цілісної, духовно зрілої особистості – громадянина України шляхом пізнання й 
засвоєння учнівською молоддю багатовікових надбань національної та світової духовної культури;  

- здійснення духовно-морального виховання на основі християнського (в межах курсу ''Основи 
християнської етики''); мусульманського, іудейського або інших релігійних yчень (у рамках курсу 
''Основи релігійної етики'') чи на основі науково-філософських засад (у межах курсу ''Етика''); 

- формування у дітей глибокого розуміння й особистісного ставлення до сутнісних питань про мету 
й сенс життя людини; 

- формування шанобливого ставлення до носіїв відмінних від власної культур і традицій, вміння 
жити і творити в сучасному полікультурному та поліконфесійному глобалізованому світі, готовності 
поважати право кожного на свободу совісті; 

- подолання кризових станів дитинства, новоутворень, що виникли у психіці дитини під впливом 
антисоціальних проявів.  

Головними завданнями предмета духовно-морального спрямування є: 
- ознайомлення учнів із загальнолюдськими цінностями та формування особистості учня на основі 

науково-філософської та християнської (мусульманської, іудейської тощо) духовної, моральної і 
культурної традицій; 

- виховання свідомої, вільної та відповідальної особистості, здатної жити і творити в сучасному 
демократичному суспільстві; 

- творення належних умов для глибшого самопізнання, розкриття та реалізації своїх творчих 
здібностей і таланту в позитивному річищі. 

Зважаючи на це, необхідно враховувати також, що ці предмети все ж ні в якому разі не можуть виконувати 
прозелітичну функцію, саме тому весь спектр предметів духовно-морального спрямування зводити лише до 
можливостей викладу з точки зору теологічного світогляду – неприпустимо. Вони виконують навчально-
виховну та культурологічну функцію, і це їх основне призначення [2]. Через це є можливості для 
функціонування предметів цього циклу з точки зору академічної методології. Але, на жаль, ця можливість 
практично не використовується. Хоча формально учні мають можливість обирати серед наступних: ''Основи 
християнської етики'', ''Культура добросусідства'', ''Світові релігії і культури світу'', ''Етика і психологія 
сімейного життя'', ''Етика: духовні засади'', ''Християнська етика'', ''Розмаїття релігій і культур світу'', 
''Морально-етичне виховання'', ''Основи християнської моралі'', ''Дорога добра'', ''Дорога милосердя'', ''Дорога 
доброчинності'', ''Дорога мудрості'', ''Основи християнської культури'', ''Основи православної етики'', ''Основи 
православної культури'', ''Біблійна історія та християнська етика'', ''Православна культура Слобожанщини'', 
''Історія релігій'', ''Історія релігій світу і духовна культура'', ''Традиція єврейського народу'', ''Основи 
православної культури Криму'', ''Основи ісламської культури Криму'', ''Християнська етика в українській 
культурі'' та інші, розрахованих на учнів, починаючи від молодшої і до старшої школи.  

За даними Міністерства освіти і науки України, предмети духовно-морального спрямування вивчають 
у майже 40 % шкіл, вони охоплюють майже 15 % учнів [3]. Станом на 2013/2014 навчальний рік вони 
представлені в усіх областях України та в Криму.  

Таким чином, з одного боку – це досить широке впровадження як кількісно, так і територіально. А з 
іншого боку – не досить досліджене питання про ефективність їх введення та зацікавлення батьків і учнів 
у циклі таких предметів. Адже, оскільки вони відносяться до курсів за вибором, то навіть постає питання 
про доцільність оцінювання. Як наслідок – недостатньо аргументована потреба в таких предметах, 
незрозумілість їх потрібності учнями, особливо у старших класах. 

Загалом ситуація в Україні не є унікальною. Враховуючи історично-культурні зв’язки, варто брати до 
уваги ситуацію, яка склалася у сфері релігійної освіти у сусідніх країнах – Білорусі та Російській Федерації.  

У Російській Федерації експеримент з впровадження ''Основ релігійних культур та світської етики'' 
розпочався у 2009 році, коли президент Дмитро Медведєв схвалив пропозицію релігійних лідерів щодо 
введення зазначеного курсу у загальноосвітні навчальні заклади. 17 грудня 2010 року було затверджено цей 
предмет у складі федерального державного освітнього стандарту основ загальної освіти (першопочаткова 
назва ''Основи духовно-моральної культури народів Росії''). У 2012/2013 навчальному році уряд Російської 
Федерації затвердив план введення ОРКСЕ у всіх середніх загальноосвітніх закладах країни. Курс 
розрахований на 34 години (навчання у 4 класі) та 17 годин (у 5 класі). Особливістю цього курсу є поділ на 
модулі: ''Основи православної культури'', ''Основи ісламської культури'', ''Основи буддійської культури'', 
''Основи іудейської культури'', ''Основи світових релігійних культур'' та ''Основи світської етики''. Батьки (або 
особи, які виконують їх функції) можуть обрати для своїх дітей один із цих модулів, за яким й 
відбуватиметься навчання. За даними Міністерства освіти і науки РФ станом на 1 вересня 2012 року вибір 
модулів у відсотковому відношенні виглядає наступним чином: основи світської культури обрали 42,7 %, 
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основи православної культури – 31,7 %, основи світових релігійних культур – 21,2 %, основи ісламської 
культури – 4 %, основи буддійської культури – 0,4 %, основи іудейської культури – 0,1 %.  

Варто також звернути увагу на те, що згідно опитування, проведеного ''Левада-центром'' у 2013 р. [4], за 
введення релігійної освіти в школі висловлюється 22 % батьків. При чому, це здебільшого населення 
невеликих за численністю та досить традиційних за поглядами населених пунктів. Більша ж частина 
опитуваних, близько 70 %, вважає, що питання релігії мають вивчатися, але поза державною освітньою 
системою.  

Ці дані є надзвичайно цікавим матеріалом для аналізу, адже ставить питання про зацікавлення та роль 
релігійних організацій у навчанні цьому курсу. Показовим є те, що більша частина батьків все ж обрала 
нейтральний світський модуль та велика кількість – світоглядно нейтральний модуль з основ світових 
релігійних культур. Варто також зазначити, що підручники, за якими відбувається навчання (Беглов А. Л., 
Саплина Е. В., Токарева Е. С., Ярлыкапов А. А. Основы мировых религиозных культур. 4-5 классы : учебное 
пособие для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2010; Основы религиозных культур и 
светской этики. 4-5 классы : учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 
2010.), написані визнаними науковцями та провідними спеціалістами у галузі релігієзнавства та етики.  

Вибір основ православної культури є передбачуваним, проте також викликає досить вагомі 
суперечки, особливо з огляду на підручник (Кураев А. В. Основы православной культуры. 4-5 классы : 
учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2010; Электронное 
приложение к учебному пособию ''Основы православной культуры, 4–5 классы'' (CD). – М. : 
Просвещение, 2010), який написаний відомим автором з досить своєрідними православними поглядами. 

Також заслуговує на увагу вибір основ ісламської культури такою малою кількістю батьків. І це при 
тому, що іслам є другою за чисельністю після християнства релігією в РФ (близько 10 % населення 
станом на 2002 р.). На нашу думку, це можна пояснити успішною роботою мережі ісламських 
навчальних закладів. Їх кількість зростає, і на сьогодні досить складно вказати точну цифру. Можна 
лише зазначити, що вищих закладів близько 100, а також надзвичайно поширена мережа медресе (звісно, 
мова йде про регіони, де поширено іслам). Таким чином, можна стверджувати, що ця мережа навчальних 
закладів виконує своє завдання успішно, а враховуючи специфіку навчання основам ісламу – цілком 
логічним є звернення батьків до такого навчання у позашкільних закладах. Проте, ті, хто обрали 
зазначений модуль, мають змогу долучити дітей до основ ісламської культури за підручником 
(Латышина Д. И., Муртазин М. Ф. Основы исламской культуры. 4-5 классы : учебное пособие для 
общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 2010). 

З огляду на це більш зрозумілою виглядає і ситуація з вибором модулю основ буддійської культури. 
Хоча, враховуючи кількість буддистів, то можна навіть спробувати стверджувати про найбільшу 
зацікавленість саме в навчанні буддизму батьків, які самі сповідують цю релігію (близько 0,4 % 
населення РФ становлять саме вони). Проте, насправді ситуація є іншою – більше зацікавлення виникає в 
цьому модулі все ж у регіонах, де буддизм не є провідною релігією. Скоріш за все, це можна пояснити 
інтересом до буддизму, характерним для західного світу загалом. Підручник, за яким відбувається 
навчання (Чимитдоржиев В. Л. Основы религиозных культур и светской этики. Основы буддийской 
культуры. 4-5 классы : учебное пособие для общеобразовательных учреждений. – М. : Просвещение, 
2010), підготовлений з огляду не лише і не стільки на особливості релігійних поглядів, як на культурні 
особливості і врахування специфіки регіонів поширення буддизму, Бурятії зокрема.  

Найбільш цікавою видається ситуація з вибором основ іудейської культури. Надзвичайно малий 
відсоток не вказує на низьку зацікавленість чи незначну кількість послідовників. На нашу думку, це 
вказує на сталу та неперервну традицію релігійної освіти в сім’ ї та при синагогах, що виключає 
необхідність введення саме такого освітнього компоненту у загальноосвітніх навчальних закладах. Тим 
не менш, для навчання за цим модулем також підготовлено підручник (Членов М. А., Миндрина Г. А., 
Глоцер А. В. Основы иудейской культуры. 4-5 классы : учебное пособие для общеобразовательных 
учреждений. – М. : Просвещение, 2010), який відповідає загальній концепції навчання ОРКСЕ. 

Таким чином, зведені дані щодо співвідношення релігійного складу населення РФ (за даними фонду 
''Суспільна думка'' станом на червень 2013 р. та обраних модулів по навчанню ОРКСЕ (на вересень 
2012 р.) виглядає наступним чином: 
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Також окреслимо ключові особливості нормативно-правового забезпечення наявності навчання 
питанням релігії в загальноосвітніх закладах РФ, оскільки система освіти є світською (ст. 2 Закону РФ 
''Про освіту''). Релігійна освіта в державних школах можлива у формі релігієзнавчих, 
релігіофілософських та релігіопізнавальних дисциплін у межах додаткових освітніх програм (Лист 
Міністра освіти РФ № 47/20-11п від 19.03.93), а також етноконфесійних курсів із національним 
компонентом та у межах факультативів. До таких курсів віднесено, наприклад, ''Історію релігій'', ''Світові 
релігії'', ''Релігієзнавство''. Ці курси мають інформаційний характер, а вчителі працюють на основі 
загальних педагогічних умов. 

Більш детально з можливостями, які мають релігійні організації для надання освітніх послуг у 
муніципальних або державних закладах освіти, можна ознайомитися з тексту Інформаційного листа 
Міністерства освіти Російської Федерації ''Про надання релігійним організаціям можливості навчати 
дітей релігії поза рамками освітніх програм в приміщеннях державних і муніципальних освітніх 
закладів'' № 19-53-28 14-04 від 04.06.99 р. 

Таким чином, в РФ на сьогодні навчання питанням релігії відбувається в межах кількох блоків – 
факультативів, інформаційних дисциплін та ОРКСЕ. 

У сусідній Білорусі ситуація в цій сфері є досить відмінною. Якщо говорити загалом, то питання 
щодо релігійної освіти в загальнодержавних закладах освіти взагалі не дискутувалися, а всі наявні 
предмети за вибором, які існують в авторському виконанні вчителів-активістів, є суто особистою 
ініціативою та ''носять випадковий характер'' [5: 63]. Переважно всі подібні курси носять православний 
характер, що є цілком очікуваним з історично-культурної точки зору, а також через підписані 8 квітня 
2011 р. між Міністерством освіти Білорусі та Білоруською Православною Церквою домовленості про 
співпрацю. Саме тому на сьогодні ініційовано проведення досліджень, які спрямовані на формування 
загальнодержавної програми навчання, а також аспектів зацікавленості у релігійних питаннях як серед 
потенційних учнів, так і в суспільстві загалом. Тому зупинимося більш детально на очікуваних векторах 
впровадження таких дисциплін.  

Зокрема, релігійна тематика могла б зацікавити школярів через цікаві історичні факти (26,7 %), 
інформацію про спосіб життя віруючих різних конфесій (19 %), а також суті віровчень (16,7 %). При 
цьому одну релігію хотіли б вивчати лише 12,7 % (31,6 % – християнство, 35,7 % – православ'я, 7,1 % – 
католицизм, 4,1 % – протестантизм, 5,1 % – іслам, 11,2 % – буддизм) [5: 69].  
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Очікуваним також є пріоритет серед батьків традиційних для Білорусі релігій та конфесій 

(християнство для вивчення сутності конкретної релігії обрало 50,6 % , православ’я – 48,1 %, католицизм 
– 1,3 %) [5: 70]. 
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Таким чином, на сьогодні для Білорусі актуальним може бути інформаційно-порівняльне вивчення 
різних релігійних традицій з точки зору їх історичного та соціального впливу, але лише як предмет за 
вибором, який не має принципового значення для загальноосвітньої програми навчання. 

З огляду на викладені особливості впровадження або зацікавленості у вивченні питань релігії у РФ та 
Білорусі розглянемо дані, які характерні для України для того, щоб зрозуміти не лише перспективи, але й 
ефективні шляхи подальшого впровадження предметів духовно-морального спрямування (адже саме 
вони, окрім суміжних суспільствознавчих курсів, можуть забезпечити вивчення питань релігії у 
загальноосвітніх державних закладах).  

Зокрема, у 2012-2013 році проводилося дослідження ''Релігія в освіті'', відоме як REDCо, ініційоване 
Гамбурзьким Університетом [6]. У зазначений період відбувався другий етап дослідження, в якому 
залучено дані й з України. В Україні дослідження проводилося кафедрою культурології ІФОН НПУ ім. 
М. П. Драгоманова та лабораторією суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. 
Узагальнені дані є досить цікавими з огляду на досліджувану проблематику (опитувані – школярі 
старших класів державних шкіл). Зокрема, 65 % старшокласників визнають, що сповідують певну 
релігію, 29 % – не сповідують жодну, інші не визначилися. Важливим показником є те, що більше 60 % 
зазначають, що вивчення питань релігії ''допомагає жити в мирі та розуміти інших''. Також варто 
зазначити, що близько третини опитуваних погоджуються з тим, що релігію було б цікаво вивчати у 
школі. При цьому більше 40 % вважають, що не потрібно ділити класи для вивчення різних релігій. 
Основну ж функцію більше 60 % вбачає у наданні об’єктивної інформації про релігії, тобто на суто 
науковій вихідній методології.  

Вагомі дані для подальших досліджень та аналізів має анкетування учнів та батьків, проведене в 
межах констатувального експерименту за плановою темою 2012-2014 р.р. ''Науково-методичні засади 
формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі'' лабораторії 
суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України. Опитування проводилося серед учнів 5-х 
класів та їх батьків. Цікавими виявилися результати щодо можливості поєднати релігійну та наукову 
картину світу: 41,4 % учнів вважає, що поєднувати наукову діяльність та релігійну віру неможливо, 31 % 
– що можливо, і 27,6% вагаються. Скоріш за все, це основні причини, чому майже половина учнів (48,3 
%) не хоче вивчати релігію в школі, лише 20,7 % хочуть цього, а 31 % – вагається. 

Вивчення релігії в школі

Підтримує

Заперечує

Вагається

 
 
Серед предметів духовно-морального спрямування більшість батьків (63 %) обрали б для своєї 

дитини ''Основи релігійної етики'' (навіть з усіх предметів за вибором 40,7 % обрали б його), що є досить 
високим показником. Тобто, на зразок ситуації у РФ, бачимо зацікавленість у загальному курсі, а не у 
теологічно визначеному викладі, що передбачений предметами на зразок ''Християнська етика'' (про що 
зазначено у пояснювальних записках до програм відповідних предметів). При цьому більшість батьків за 
показником згоди (де 1 – повна згода, а 5 – категоричне заперечення) висловлюють незгоду щодо 
практичної присутності релігії в школі (коефіцієнт 3,8) (пропуск уроків у дні релігійних свят, 
забезпечення місця для молитви тощо). 

Важливо, що батьки, як і учні (за показником попереднього дослідження, що викладено вище), 
практично повністю погоджуються з тим, що релігія допомагає розуміти інших, аргументувати власну 
точку зору, формувати моральні цінності, розуміти історію та сьогодення (показник згоди близько 2). 
Досить дивно, але більшість батьків досить нейтрально або насторожено ставляться до присутності знань 
про релігію як шкільного предмета (показник згоди близько 3,4). При цьому найбільш важливим 
джерелом інформації про релігію називають сім’ю (1,7), книги (2,1) та школу (2,7). Як не дивно, але 
релігійна спільнота та друзі не вважаються носіями інформації про релігію, які мали б важливе значення 
(3,1 та 3,2 відповідно). Тобто, роль релігійних організацій у релігійному вихованні дітей вважається 
незначною. Саме це може слугувати причиною, чому релігійні організації наполягають на можливості 
проводити хоча б факультативні заняття у школах, адже інакше цих слухачів залучити їм досить складно. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, питання вивчення релігії у школі залишається 
актуальним, і позиція батьків здебільшого є сталою та передбачуваною – більша увага до традиційних 
цінностей та необхідність уваги саме до ціннісного (етичного) навчання. Учням ж більш цікавим та важливим 
видається вивчення менш відомих релігій, і не з позиції сутності вчення, а з точки зору повсякденного життя 
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та історичного значення. Варто зазначити, що при цьому безпосередні релігійні погляди батьків можуть 
різнитися, але узагальнені результати від цього практично не змінюються. 

Таким чином, щоб задовольнити як потреби суспільства, так і цілі та завдання загальної обов’язкової 
державної освіти, питання релігії у школах мають бути присутні в якості здебільшого суспільно-
історичної інформації, здатної на прикладах формувати моральні цінності методами 
особистісноорієнтованого та компетентнісного навчання. Саме тоді можна очікувати отримати ті 
результати, заради яких і було введено предмети духовно-морального спрямування у загальноосвітніх 
державних закладах України. 
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Кришмарел В. Ю. К вопросу о внедрении обучения религиозному образованию в ОУЗ: 
статистические данные (на примере Украины, РФ и Беларуси). 

В статье актуализирован вопрос относительно общественного мнения по поводу введения религиозного 
образования в ОУЗ. Предложенное исследование анализирует общие и отличительные черты на 

основании законодательных особенностей функционирования религиозного образования и 
социологических опросов, касающихся тематики исследования, в практике Украины, РФ и Беларуси. В 
выводах указаны основные позиции, которые необходимо принимать во внимание: обучение вопросам 

религии должно присутствовать в основном в качестве общественно-исторической информации, 
способной на примерах формировать моральные ценности методами личностно ориентированного и 

компетентностного обучения. 

Ключевые слова: религия, образование, школа, предметы духовно-моральной направленности, опрос. 

Kryshmarel V. Yu. On the Introduction of Religious Education Studying in Public Schools: Statistical Data 
(on the Example of Ukraine, Russia and Belarus). 

In the article, the peculiarities of the public opinion on the problem of the introduction of the religious education 
in the comprehensive educational institutions and their influence on the implementation of various aspects and 
ways of education which are included in the psychic and moral subjects are actualized. The suggested research 
analyzes common and differential features of this topic on the basis of legislative peculiarities of the functioning 

of religious education and inquiries which cover the researched aspects in the practice of Ukraine, Russian 
Federation and Byelorussia. These countries are chosen as they are close in the aspect of their original 

situation; however, they are different in the aspect of the solution ways of the problems of religious education in 
the state institutions of school education. We take into consideration that public opinion is of profound 

importance as it legitimatizes the state initiative. About a third of the inquired agree it would be interesting to 
study religion at school. Thereat, more than 40 % consider that it is not necessary to share classes for different 

religions studying. 60 % find its principal role in the provision of the objective information on religion, 
therefore, on the basis of the scientific original methodology only. In the conclusions, the main positions which 

are necessary to be taken into account in the process of religion studying are defined; they are the following: the 
abovementioned aspects must be present in the aspect of the social and historical information which is able to 
form moral values by means of the personality-oriented and the competence studying; thereat, much attention 

must be paid not to one religion but to different branches where this phenomenon is present. 

Key words: religion, study, school, religion education, interview. 
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УДК 101 
М. Г. Тофтул, 

кандидат філософських наук 
(Житомирський національний агроекологічний університет) 

ЯКУ ФІЛОСОФІЮ МИ ЧИТАЄМО СТУДЕНТАМ? 

У статті поставлено питання, яку філософію ми зараз викладаємо у вузах і яку раціонально викладати. 
Виявивши гносеологічні і логічні помилки в сучасних підручниках із філософії, які перейшли до них із 
старих підручників, автор радить як їх уникнути. Виявлено, що порушення правил поділу, зокрема й 

складного поділу – класифікації, зустрічається часто в навчальній літературі, зокрема й філософській.  

Ключові слова: філософія, навчальна література, класифікація, правила поділу. 

В умовах демократизації нашого суспільства, відмови від ідеологічно заангажованого мислення, 
визнання принципу толерантності, коли нас більше не змушують читати курс єдино ''наукової'', м.-л. 
філософії, виникла можливість читати такий курс філософії, який є для нас найбільш переконливим. Від 
так званої м.-л. філософії ми нібито відмовились, а яку ж читаємо (не ''яку читають?'', а ''яку ми 
читаємо?''. Ніхто, до кого я звертався з таким запитанням, нічого визначеного мені не відповів. Назвемо 
набір можливих для вибору філософських систем. Можна читати курс філософії, створений самостійно 
(на Заході такі факти мали і мають місце), проте такий курс треба, насамперед, створити, а потім 
апробувати. Можливо, такі курси філософії хтось розробив і читає в наших вузах, але мені такі факти 
невідомі. Можемо ми читати і курс якоїсь із сучасних західних філософських систем. 

Можна ще читати еклектичний курс філософії, який складається з раціональних моментів різних 
сучасних філософських систем. І останнє, в умовах неможливості обґрунтованого, раціонального вибору 
курсу філософії, можна читати замість курсу філософії курс історії філософії. Істотний недолік такого 
курсу полягає в тому, що ми не можемо об'єктивістськи знайомити студентів з існуючими 
філософськими системами чи тими що існували, які вони є самі по собі, бо без їх сучасного тлумачення 
це нікому непотрібна інформація. А щоб тлумачити, необхідно вибрати якусь сучасну філософську 
систему, з ''висоти'' якої можна було виявити в них ''раціональні зерна'' і недоліки. На таку роль раніше 
претендувала єдина ''наукова'' філософія – марксистсько-ленінська. Тепер, в умовах плюралізму, 
толерантності можна вибирати будь-яку філософську систему, крім людиноненависницької (на 
зауваження керівників вузу: ''Чому Ви читаєте такий курс філософії?'' є переконлива відповідь: ''А який 
курс філософії я повинен читати? Порадьте мені і я буду його читати''. Але ніхто нам нічого конкретного 
не радить. Нових типових програм у нас немає. 

В умовах невизначеності програм iз курсу філософії ми можемо читати й м.-л. філософію, 
насамперед, курс діалектичного матеріалізму (більшість із нас так робить). Але перед цим необхідно 
виявити і вилучити з курсу явно хибні її положення. Деякі з них виявленo, особливо в курсі так званого 
історичного матеріалізму. Проте в курсі ''діалектичного матеріалізму'', деякі теми якого читають 
більшість із нас, мають місце десятки істотних, навіть одіозних, переважно гносеологічних і логічних 
помилок, які ''перекочували'' до сучасних підручників iз філософії (і навіть до сучасного ''Філософського 
енциклопедичного словника''. Основним завданням цієї статті якраз і є виявлення і критика деяких 
хибних принципів марксистської філософії, формулювання деяких законів і категорій діалектики, 
визначень і поділів понять. Одні з цих помилок відомі, інші, навіть явно одіозні, мають місце у сучасних 
підручниках iз філософії і навіть у сучасному філософському енциклопедичному словнику. 

Почнемо з головного – з принципів. Принцип партійності скомпрометував себе назавжди. Принцип 
класового підходу (особливо в соціології, етиці, естетиці) не можна не враховувати в умовах граничної 
поляризації у нашій країні дуже багатих і дуже бідних: спосіб їх життя абсолютно різний; моральні 
уподобання, як правило, не збігаються; світ вони сприймають по-різному; вони керуються різними 
світоглядами. Ігнорувати цю істину не можна. Основними принципами сучасної філософії варто вважати 
принципи плюралізму, толерантності (правда, терпимість повинна мати межі: не можна поширювати її 
на людиноненависницькі, зокрема на шовіністичні погляди) та гуманізму. В житті принцип гуманізму поки 
що реалізувати не можна, але, слава Богу, думати нам і висловлювати свої думки нарешті дозволили. 

Проблема основного питання філософії. Визначити основне питання філософії дуже важливо, 
насамперед, для полегшення вибору прийнятної філософської системи людиною, яка хоче мати більш-
менш обґрунтований світогляд. Людині, яка не є філософом, необхідно мати світогляд, а часу на 
ознайомлення з десятками й сотнями філософських систем у неї немає. Знання основного питання 
філософії дає змогу скоротити час на пошуки прийнятної для себе філософської системи. Тому (і не 
тільки тому) філософи різних епох явно чи неявно прагнули з’ясувати, яке ж питання є основним у 
філософії. Так, на думку Епікура, основним є питання: допомагає філософія людині переборювати 
життєві страждання чи ні. ''Пусті слова того філософа, – писав він, – якими не лікується ніяке страждання 
людини. Як від медицини немає ніякої користі, якщо вона не проганяє хвороб із тіла, так і від філософії, 
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якщо вона не виганяє хвороб із душі''. Ф. Бекон вважав, що основним є питання: допомагає вона 
(філософія) людині стати господарем природи чи ні. Сформульоване Ф. Енгельсом основне питання 
філософії, особливо в інтерпретації В. Ульянова, має антигуманне спрямування, оскільки поділяє людей 
на дві протилежні групи, проповідує непримиримість між ними (згадаймо вислови ''войовничий атеїзм'', 
''дві лінії'', ''дві партії''). Можна добавити: партії, між якими існують антагоністичні суперечності. 
Згадаймо переслідування за ідеалістичні погляди, дійсні чи мнимі (переслідування кібернетиків, 
генетиків тощо). А як переслідувалися віруючі! На нашу думку, філософські вчення треба поділяти на 
ті, що проповідують ідеї гуманізму і ті, що сіють розбрат між людьми, свідомо захищають зло. 
Матеріалістам-гуманістам ближчими є ідеалісти, зокрема віруючі, які захищають принципи добра, ніж ті 
матеріалісти, які чинили насилля, несли зло. 

Діалектика. Її принципи і закони. Створення діалектики – це велике надбання людства, і відмовитися 
від неї може лише філософськи неграмотна людина (існують думки, ніби діалектику можна замінити 
системним підходом, але останній є лише одним із проявів діалектичного методу). Принципи діалектики 
прийнятні для кожного вченого і не лише вченого. Закони діалектики загалом відповідають дійсності. Їх 
скомпрометувало лише апологетичне їх застосування Кремлем, зокрема для виправдання кривавої 
''революції'': факт жовтневої революції ілюструвався як якісний стрибок у розвитку суспільства; сама 
революція розглядалась як приклад боротьби протилежностей; революція – як заперечення старого, 
віджилого ладу. Але стрибок у розвитку суспільства має бути цивілізованим (такої думки дотримувались 
навіть деякі керівники комуністичних партій Західної Європи). 

На нашу думку, боротьбу протилежностей варто називати ''боротьбою'', тобто не вживати цей термін 
у буквальному значенні; заперечення повинно бути із ''зняттям'', тобто із збереженням усіх надбань 
попереднього соціального ладу, зокрема й права на свободу слова, переконань, віросповідання, які були 
в демократичних країнах Заходу. 

Категорії діалектики. Багато писалось про те (особливо в період ''відлиги''), що система категорій 
діалектики повинна моделювати порядок пізнання явищ, які розвиваються. Були спроби створити таку 
систему, але вони провалились. Система категорій Гегеля містична, проте за допомогою цієї системи 
Гегель буквально ''робить'', моделює мисленням світ (і водночас – будь-яку систему, що розвивається) та 
порядок його пізнання, починаючи з простого ''буття''. Уявимо, що про світ нічого невідомо. Щоб його 
розпочати пізнавати, необхідно, насамперед, визнати, що він є. Нічого більше про нього поки що невідомо. 
Те, що є, Гегель називає ''простим буттям''. Оскільки ж про це що нічого невідомо (крім того, що воно є), 
то його можна визначити і як ''ніщо''. ''Буття (що)'' і ''ніщо'' – поки що залишаються абстрактними 
протилежностями, що перебувають ізольовано одна від іншої. Продовжуючи мислено моделювати світ, 
Гегель вводить категорію ''становлення''. В результаті взаємодії простого буття і ніщо, тобто 
становлення, відбувається або виникнення чогось, або припинення існування. У першому випадку 
результатом становлення є ''наявне буття''. Що це таке? Це щось, про що відомо тільки те, що воно є і 
водночас, будучи результатом становлення-виникнення воно окреслене, тобто межує з чимось іншим. 
Виникає необхідність зафіксувати цю істину. І. Гегель вводить категорію ''інше'' (рос. ''другое''). Рух 
усередині наявного буття, рух в одному й тому ж, Гегель фіксує у категорії ''кількість'', а перехід наявного 
буття в інше – в категорії ''якість''. Далі вводиться категорія ''міри'' і т. д. (зауважимо, що категорії 
кількості та якості у Гегеля, на відміну від марксизму, є першими східцями пізнання, тобто відображають 
перший, тобто чуттєвий рівень пізнання). Сучасна діалектика поки що не є системою категорій, а тому не 
може змоделювати послідовний, упорядкований процес пізнання, а моделює лише окремі ланки цього 
процесу. Щоб збагнути основний недолік сучасного стану діалектики, порівняємо його з драбиною, якою 
необхідно або підніматися вгору, або спускатися до низу. Та оскільки вона розчленована на частини: до 
одної частини входять два щаблі (читай – парні категорії), до другої три (читай – ''тріада''). 

Закони діалектики нагадують частини драбини з кількома щаблями (наприклад, кількість → якість → 
міра) (це порівняння примітивне, але філософські положення і не можна ілюструвати краще). Нікого не 
можна винити за відсутність системи категорій діалектики, тому що таких спроб було немало, і вони 
були досить цікавими. Це завдання на майбутнє. 

Трапляються помилки у розумінні сутності діалектичної суперечності; деякі категорії часто 
визначають неправильно: дає про себе знати ігнорування відмінності діалектичної логіки від формальної. 
Скажімо, не можна погодитись з думкою В. Ульянова, що ''Роздвоєння єдиного і пізнання суперечливих 
(?) частин (?) його... є суть (одна із ''сутностей'', одна із основних, коли не основна, особливостей або 
рис) діалектики''. Назвемо кілька аргументів на користь своїх тверджень. По-перше, не ''суперечливих 
частин його'', а ''протилежних'', і не ''частин'' його, а сторін чи моментів. Чому протилежних? Тому, 
що суперечливим може бути тільки ''єдине'', система, що саморозвивається. Чому не ''частини''? Тому 
що кількість і якість, форма і зміст тощо не частини. Не можна фізично розчленувати річ на форму і 
зміст. Тому їх називають сторонами або моментами (рос. ''исчезающими моментами'') єдиного. У 
формальній логіці відношення між простими категоричними судженнями на ''логічному квадраті'' 
поділяють на протилежні (А↔Е і суперечні (А↔О; І↔Е). У діалектичній логіці суперечливим є лише 
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''єдине'', система. Однією iз умов, що допомагає розуміннюю суперечності як характеристики сутності 
єдиного (а не його сторін) є врахування диференційованого характеру ''напруженості'' в єдиному. 
Характер зміни взаємовідношення між протилежностями єдиного можна передати такою схемою: 
незначні відмінності між сторонами єдиного → значні відмінності → відношення протилежності → 
відношення суперечності → конфліктна ситуація. Але в даному контексті терміном ''суперечність'' 
позначають не сторону ''єдиного'', а відношення між сторонами, стан єдиного. Усі названі ланки 
розвитку є проявом суперечності єдиного. Уже незначні відмінності в середині ''єдиного'' є проявом 
його суперечливості. Про істинність думки, яку захищає автор, свідчить хоча б назва закону: ''Закон 
єдності і ''боротьби'' протилежностей'' (не суперечностей). 

І основне: головним є не роздвоєння єдиного і не пізнання його протилежних сторін (хоч це і необхідні 
етапи пізнання системи, що саморозвивається), а з'ясування їх взаємодії, взаємозалежності, а отже, 
осягнення єдиного як системи. Так, роздвоєння єдиного на кількість і якість на певному етапі його пізнання 
необхідне. Це дає можливість пізнати кожну з названих протилежностей (настільки, наскільки можливо 
пізнати їх в ізольованості). Але суттю пізнання є (не ''…пізнання суперечливих частин його... є суть...", а 
синтез цих протилежностей, з'ясування суті ''єдиного'' на певному етапі його розвитку. І основним 
моментом тут є синтез протилежностей, виявлення характеру їх взаємозв'язку. Так, виявляючи загальний 
механізм саморозвитку явищ, з'ясовуючи, як, яким чином вони розвиваються, не досить виявити кількість і 
якість та визначити їх поодинці. Щоб розгадати цю таємницю, необхідно з'ясувати міру (невипадково, що 
стародавні філософи обожнювали міру). А виявляючи напрям розвитку, з'ясовуючи куди йде розвиток, не 
досить виявити тенденції прогресу і регресу. Їх мислителі знали давно. Та лише Гегель (а пізніше 
марксисти), зумівши синтезувати прогрес і регрес, виявили напрямок розвитку. До речі, окремі 
протилежності (скажімо, кількість і якість) одержують конкретне визначення тільки завдяки їх синтезу, 
тобто з'ясуванню секрету міри. Визначення окремої кожної із них є абстрактним, обмеженим. 

Визначення та поділ понять. Назвемо кілька типових помилок у визначеннях та поділах понять. 
Почнемо з того, що визначення матерії, дане В. Ульяновим, яке бездумно зазубрювали десятки мільйонів 
студентів країн так званого соціалістичного табору (і в наш час робиться це неподобство!) містить три 
дуже істотні помилки.  

По-перше, ''Матерія – це філософська категорія''. Стверджувати, ніби матерія є категорія – це 
називати матерію поняттям (бо категорія – це найзагальніше поняття), тобто формою мислення, формою 
думки, думкою, тобто ідеальним феноменом.  

По-друге, помилковим є вислів ''... категорія для позначення (український переклад – ''означення – не 
відповідає російському оригіналу) об’єктивної реальності…''. Категорією, як і будь-яким духовним 
явищем, нічого не можна позначати, оскільки роль знаку можуть виконувати тільки матеріальні 
предмети. Духовними явищами не можна нічого позначити уже хоча б тому, що вони не мають своєї 
плоті, і без чужої плоті, без мови, вони не народжуються, не існують, не передаються, не зберігаються. 
Найефективнішою ''плоттю'' думок є природна мова і мовлення. До речі, це абсурдне визначення матерії 
має місце і в сучасних підручниках з філософії. Більш того, навіть у ''Філософському енциклопедичному 
словнику'' (К., ''Абрис'' , 2002 р.) читаємо: ''Матерія… – категорія для означення (в оригіналі – ''для 
обозначения'', тобто ''для позначення'') об’єктивної реальності, незалежної від свідомості буття''. 

По-третє, терміни ''…копіюється, фотографується, відображається (правильний переклад російського 
''отражается'' – ''відбивається'') просто образливі для людини, для характеристики людського пізнання. 
Відбиваються предмети у калюжі, у дзеркалі. Це механістичний матеріалізм.  

Наслідуючи як зразок визначення матерії В. Ульянова чи з якоїсь іншої причини (про це мова буде йти 
пізніше) багато сучасних авторів дають аналогічне перекручене визначення понять. ''Любов, – пише сучасний 
укладач словника з етики, – провідна категорія етики...''. Якщо любов – це категорія, думка, то може й у світі 
жити не варто. І таких прикладів можна назвати десятки (а можливо, і сотні). Які ж причини (чи приводи) 
подібних заблуджень? Причиною ототожнення матерії із категорією, духовним явищем і любові з категорією 
тощо є наслідком невміння розрізняти мову об'єктну (мову про предмети і явища об'єктивного світу) і 
метамову (мову про мову). У наведених прикладах (''Матерія – ... категорія...''; ''Любов – ... категорія'') мова 
фактично йде не про матерію і любов, а про поняття ''матерія'' і ''любов''. 

Як же варто визначати матерію? 
1 ''Матерія''– філософська категорія, в якій мислиться об’єктивна реальність (лапки пишуться 

для того, щоб підкреслити, що йдеться не про реальність, а про її мислений образ – категорію). 
2 ''Матерія'' – термін для позначення думки про об’єктивну реальність, тобто відповідної 

категорії (лапки тут пишуться для того, щоб підкреслити, що йдеться про термін, слово, а не про власне 
матерію).  

3 ''Матерія – об’єктивна реальність (відсутність лапок свідчить про те, що йдеться саме про 
матерію, а не про відповідну категорію (форму мислення) чи термін (слово).  

Порушення правил поділу, зокрема й складного поділу – класифікації, зустрічається так часто в 
навчальній літературі, зокрема й філософській, що їх можна назвати сотні. Проаналізуємо відомі 
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приклади. Енгельс писав, що діалектика вивчає всезагальні закони розвитку природи, суспільства і 
людського мислення. Тут порушено майже всі правила поділу понять, зокрема й одне з головних: поділ 
зроблено не за однією основою. На світі немає нічого, крім природи і суспільства, їх законів. Член поділу 
''закони людського мислення'' одержаний за іншою основою поділу законів розвитку всього сущого (крім 
того Енгельс, очевидно, мав на увазі поняття ширше за обсягом, ніж ''мислення'', – ''свідомість''). К 
Маркс, крім відомих нам способів виробництва, називав ще й азіатський. Автор переконаний, що Маркс 
розумів, що порушує правила поділу, і назвав ''азіатський'' напівжартома. Мовляв, у Європі моя 
класифікація ''працює'', але ж є ще й Азія, яка не вкладається в цю переконливу для Європи схему. 

Всі, хто використовує названі хибні положення, м'яко кажучи, дезінформують студентів, про що деякі 
з них пізніше дізнаються.  
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Тофтул М. Г. Какую философию мы читаем? 

В статье ставится вопрос о том, какую философию мы сейчас читаем в вузах и какую рационально 
читать. Обнаружив гносеологические и логические ошибки в современных учебниках по философии, 

которые перешли к ним из старых учебников, автор советует, как их избежать. Выявлено, что 
нарушение правил разделения, в частности и сложного разделения – классификации, встречается часто 

в учебной литературе, в частности философской. 

Ключевые слова: философия, учебная литература, классификация, правила разделения. 

Toftul M. G. What Kind of Philosophy do We Teach? 

The main questions of this article are what kind of philosophy do we teach students and what is rational to teach. 
Having found gnoseological and logical mistakes made in modern philosophy books, which have been taken from 

earlier ones, the author tells us how to avoid them in future. It is found out that the violation of division rules, 
including the complex division, is traced often in the training literature, in particular the philosophical one. 

Key words: philosophy, teaching literature, classification, division rules. 
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ІСЛАМ В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ СПІВІСНУВАННЯ 

У статті розглянуто сучасний стан розвитку ісламу на території України. Зокрема, проаналізовано 
вже сформовану модель християно-ісламських відносин у країні загалом та на Кримському півострові 

зокрема. Проаналізовано, що ставлення органів влади до православних та мусульман значно 
відрізняється, що загострює можливість релігійного протистояння. Водночас доведено, що конфлікти 
переважно пов’язані з певними політичними питаннями, і вкрай рідко носять суто релігійний характер. 

Висвітлено прагнення мусульман приймати активну участь у науково-богословських та культурно-
соціальних заходах, а також у міжрелігійних радах на кшталт Всеукраїнської ради церков та 

Міжконфесійної ради Криму. 
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Постановка проблеми. Поява мусульман на українських землях зумовлена розміщенням країни на 
порубіжжі двох цивілізацій – християнської та мусульманської. Іслам на землях України має довгу й 
складну історію. Послідовники Мухаммада Газі Мансур і Малік Аштер поширювали свою релігію на 
Кримському півострові ще в VII ст. [1]. 

Сьогодні розвиток локальних мусульманських громад, що існували в межах певних етнічних груп на 
Кримському півострові у загальноісторичній перспективі, виглядає як поступово зростаючий процес. У 
пам’яті українського народу іслам сприймався як релігія чужинців, нападників, тому вважався 
небажаним у країні. Загалом, до сьогодні не має конкретних відомостей про намагання навернути 
мусульманами Криму в іслам жителів материкової України, відтак, процес знайомства з цією релігією 
корінних українців в історичному розрізі був нестабільним [2: 6]. 

Від репресій 20-30-х рр. і до кінця 80-х рр. ХХ ст. іслам в Україні, як і більшість інших релігійних 
груп, був забороненим явищем. Після депортації кримських татар нечисленні общини функціонували 
лише в окремих містах, переважно на Сході країни. Лише з проголошенням незалежності України 
мусульмани, отримавши певну свободу, значно активізувалися. Всього за останні 20 років була 
відновлена потужна мережа ісламських общин, відкрито нові та відреставровані старі мечеті, створені 
власні школи (медресе) [3: 293]. 

Актуальність дослідження визначається можливою загрозою загострення християно-ісламських 
відносин на Кримському півострові. Сучасний конфлікт зумовлений негативною спадщиною радянської 
політики. Сьогодні іслам за чисельністю послідовників є другою після християнства релігією в Україні. 
Звичайно, в абсолютному вимірі кількістю мусульман не перевищує 2 % всіх мешканців країни, проте 
іслам є глибоко вкоріненою частиною культури кримських татар, а відтак, він здатен значно впливати на 
конфліктність вирішення певних питань, в тому числі і релігійних. Це також певною мірою актуалізує 
тематику дослідження, підсилює актуальність і недостатній рівень наукового розкриття означеної 
проблеми. Тому подальші дослідження будуть сприяти поглибленню взаємного пізнання християн та 
мусульман, а також доланню хибних поглядів, упереджень та фобій. 

Мета даної статті – дослідити сформовану модель християно-ісламських відносин в Україні та 
означити найгостріші питання стосунків двох релігій у реаліях українського життя. 

Виклад основного матеріалу. Також до сьогодні залишається не розробленою методологія 
дослідження християно-ісламських відносин. Так, методологічні аспекти відносин між християнами та 
мусульманами неодноразово піднімалися українськими дослідниками Л. Владиченко, М. Якубовичем, 
О. Саганом, О. Кисельовим. Вчені, як правило, аналізують та розкривають загальні релігійні чи 
конфесійні аспекти цих відносин, рідко звертаючись до українських церковно-політичних особливостей 
питання. Серед інших вітчизняних учених-ісламологів варто виділити М. Кирюшко, А. Колодного, 
В. Шведа, В. Лубського, Е. Муратова. Ці дослідники постійно співпрацюють з ''Українським центром 
ісламознавства'' та вносять вагомий внесок у дослідження християно-ісламських стосунків в Україні. 

Часто, в наукових дослідженнях українська мусульманська громада (умма) розглядається як явище 
регіонального (кримського, східноукраїнського) характеру. Проте згідно з даними Державного комітету 
України у справах національностей та релігій, в 2012 р. в Україні налічувалось 1207 зареєстрованих і 
незареєстрованих мусульманських релігійних громад (з них більше двохсот зареєстровані за межами 
Криму) [4]. З одного боку, це лише 3,5 % від загальної кількості релігійних організацій країни, але з 
іншого – іслам – це друга за чисельністю релігія України. Як зазначають експерти, незважаючи на 
відсутність достовірних даних про кількість мусульман в Україні, цілком імовірним мінімумом є цифра в 
межах 500 тис. віруючих [5]. 
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Специфіка в тому, що про український іслам як єдину громаду, (як і православ’я) говорити не можна. 
На сьогодні існує кілька зареєстрованих мусульманських центрів (Духовне управління мусульман 
України (ДУМУ), Духовне управління мусульман Криму (ДУМК), Духовний центр мусульман України 
(ДЦМУ), Духовне управління мусульман України ''Умма'', ''Київський Муфтіят'', ''Альраїд'' та ін.). Тому, 
при дослідженнях міжконфесійних відносин України необхідно враховувати не лише діалог мусульмани-
''інші'', а й внутрішні мусульманські стосунки. Варто зазначити, що іслам в Україні не пов’язаний із 
конфесійною специфікою, адже він не привів до появи нових течій чи напрямів. Переважна більшість 
мусульман України – суніти [2: 7].  

Попри значні зусилля для формування позитивного ставлення до мусульман (конференції, участь у 
міжцерковних радах, популяризація літератури), згідно з даними соціологічного дослідження лише 15 % 
українців сприймають іслам позитивно; приблизно така ж кількість висловила негативну оцінку, а 
більшість респондентів займають нейтральну позицію [6: 50]. Очевидно, що негативне ставлення до 
мусульман в Криму склалося історично, відтак значний відсоток людей просто не бажає долати такі 
застарілі стереотипи і не зважає на позитивні моменти популяризації ісламського віровчення. 

Етнічний фактор також впливає на розвиток ісламу (наприклад, в Україні проживають представники 
26 тюркських народів, які сповідують іслам) [7: 604]. Конфліктність між християнством та ісламом 
певною мірою зумовлена саме етнічним чинником або расистською нетолерантністю. Сьогодні зростає 
роль нових мусульманських діаспор, переважно переселенців із арабських країн, в той час як частка 
''новонавернених'' слов’ян залишається незмінною.  

Варто виділити ще одну проблему, яка загострює конфліктну ситуацію у міжрелігійних стосунках. Це 
відсутність вищої духовної освіти – власне мусульманських університетів (за винятком Київського 
ісламського університету при духовному управлінні мусульман України). Мережа шкіл (медресе) не має 
змоги підготувати серйозні богословські кадри для ведення конструктивного діалогу з ''іншими'', а 
навчання за кордоном часто призводить до орієнтування на ті державно-церковні та міжконфесійні 
стосунки, які пропагувались в країні, де розташований університет. В той час як така модель діалогу 
може зовсім не підходити Україні [8]. 

Особливістю розвитку міжконфесійних відносин в Україні є й те, що перехід мусульманина в 
православ’я спостерігається вкрай рідко. Згідно з Шаріатом ''зрадників віри'' необхідно карати на смерть. 
Перехід із православної віри в іслам також явище виняткове. У загальнодержавному підрахунку – це 
незначний відсоток. 

Окремо варто згадати про фактичну неможливість звершення намазу у робочий час або звільнення від 
праці у святковий день мусульман – п’ятницю. Це створює додаткові труднощі для українських 
послідовників Пророка. 

Значну роль у формуванні в ісламофобських настроїв в Україні, як і в світі, відіграють ЗМІ. Зокрема, 
вітчизняний сходознавець М. Якубович зазначає загальну низьку кількість викладу матеріалу, що 
стосується ісламу. Серед вітчизняних видань він особливо гостро критикує донецьку газету ''Труд'', а 
також тижневик ''Комсомольская правда''. Дослідник наводить численні приклади, де не чітко 
розмежовується іслам взагалі як релігія та тероризм як дестабілізуюче явище ХХ ст.; матеріал, що 
стосується мусульман, може подаватися вибірково, вириваючи з контексту окремі негативні прояви 
ісламістів [5]. Це сприяє створенню негативних стереотипів, котрі не просто викорінити для 
налагодження толерантного ставлення в майбутньому. 

Варто зазначити історичну картину, яка склалася внаслідок межування з татарсько-турецьким світом. 
Значний масив бойових балад та пісень розповідають про героїв-козаків (християн) і ворогів-
работорговців (мусульман). У творах виділяються окремі протиставлення, наприклад, українці – мирні, 
татари – завойовники. Ці стереотипи можуть закладатися в уяві дітей ще у 6-7 класі [5]. 

Важливою ознакою, зокрема, християно-ісламських стосунків є орієнтація українських релігійних 
організацій на певні закордонні центри. Так, наприклад РКЦ України орієнтується на Ватикан та 
узгоджує всі документи щодо мусульман відповідно до папських постанов. УПЦ у цьому питанні має 
схоже відношення як і РПЦ. 

Мусульманські громади України, хоча й не підпорядковуються якомусь закордонному центру, проте 
орієнтуються на певну мусульманську країну та її ''модель'' ісламу, наприклад, на Саудівську Аравію чи 
Туреччину [9: 3]. 

Більшість об’єднань мусульман (ДУМК, ДУМУ, ДЦМУ) входять до складу Всеукраїнської ради 
церков та релігійних організацій, що свідчить про їх певний рівень толерантності та бажання вести 
діалог з іншими релігійними організаціями України. З іншого боку, зазначена рада церков радше є 
декларативною організацією і реально не вирішує проблем міжконфесійної взаємодії в Україні.  

Окремо варто згадати про Міжконфесійну раду Криму ''Мир – дар Божий'', яка була створена у 
листопаді 1992 р. з метою сприяння утвердженню релігійного миру. Саме на Кримському півострові 
проживає більша частина мусульман України, що потенційно перетворює Автономну республіку Крим 
на зону, де можлива реальна загроза міжконфесійного протистояння. До 60-ї річниці депортації 
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кримських татар була оприлюднена заява цієї ради, в якій йшлось про толерантність міжконфесійних 
відносин як наріжний камінь на шляху просування до розбудови цивілізованого суспільства та про 
запоруку миру і благополуччя загалом [9: 4]. 

Для поліпшення міжконфесійного діалогу проводяться і різноманітні спільні публічні заходи. Один із 
таких християно-ісламських заходів під назвою ''Міцна родина – запорука майбутнього'' відбувся в Києві 
весною 2004 р. Головною метою цього заходу було пізнання головних істин та долання упереджень 
стосовно один одного. Як відзначає керівник центру ісламознавства професор М. Кирюшко: ''Лише 
розуміючи один одного можна навчитись мирно співіснувати'' [10: 72]. На подібних заходах 
відзначається, що всі релігії мають схожі проблеми, тому до обговорюваних часто відносять проблеми 
сім’ ї, виховання молоді, боротьбу з хворобами, соціальну роботу. Саме ці питання вважаються 
плацдармом для подальшого більш ґрунтовного богословського діалогу. 

До подібних зустрічей долучаються і вчені релігієзнавці країни. На вищезгаданому обговоренні була 
присутня проф. Л. Филипович, яка від імені науковців відзначила необхідність та своєчасність таких 
заходів [10: 73].  

Сьогодні ісламська община певною мірою веде діалог із найбільшими церквами України, зокрема: 
УПЦ та УПЦ КП. З іншими церквами-членами Всеукраїнської ради церков реальний діалог або 
співпраця не спостерігається. Очевидно, що стосунки з кожною конфесією є різними, як і ставлення 
кожної окремої організації до ісламу.  

Наприклад, відносини в Криму між ДУМК та УПК КП є більш тісними, ніж з іншими конфесіями. Це 
видно з низки спільних зустрічей та налаштованості до діалогу. Крім того, однією із умов повернення 
ДУМКу до Міжрелігійної ради Криму ''Мир – дар Божий'' було входження до неї УПК КП, на що УПЦ 
відгукнулась негативно. (Вихід ДУМКу спричинений конфліктом з УПЦ МП щодо повалених 
православних хрестів та актів вандалізму на мусульманських кладовищах) [11: 120]. 

З іншого боку, стосунки ДУМК з вірними УПЦ МП також не дуже гострі. Так, у газеті ''Таврида 
православная'' – офіційному виданні Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ – за останні 3 роки 
жодного ісламофобського матеріалу не надруковано. В свою чергу, і муфтій Еміралі Аблаєв і 
митрополит Сімферопольський Лазар неодноразово підкреслювали, що ніякого міжрелігійного 
конфлікту немає, а є конфронтація між політиками [11: 121]. 

Однією із головних проблем ісламу в Криму залишається побудова соборної мечеті у Сімферополі. 
Попри декларовану рівність та повагу влади до всіх конфесій, земельна ділянка під культову споруду 
досі не виділяється. В свою чергу, керівництво Кримської єпархії УПЦ МП не реагує на ці події, що 
виражає характер відносин між цими конфесіями. Натомість, архієпископ УПЦ КП Климент підтримав 
таку ідею та приніс символічний камінь для будівництва мечеті [11: 122]. 

Важливо зазначити, що представники всіх конфесій звертають увагу на високий ступінь 
політизованості міжрелігійних стосунків. Це стосується і питання виділення землі під будівництво 
згаданої мечеті, і повернення культових будівель, і багатьох інших проблем. Усі релігійні організації 
закликають владу об’єктивно врегулювати суперечливі поточні питання громад, що дозволить зменшити 
напругу на півострові і підвищить рівень толерантизації міжконфесійних відносин [10: 73]. 

Можна зробити висновок, що світоглядний та релігійний плюралізм вже притаманний українському 
суспільству, тому необхідно шукати модель співіснування різних конфесій задля збереження миру. 
Потрібно дати змогу всім церквам мирно виконувати свої молитви та обряди, будувати власні культові 
споруди, відвідувати кладовища. Вкрай гостро постає проблема збереження міжконфесійної рівноваги на 
Кримському півострові, де компактно проживає велика кількість мусульман. У цьому регіоні ситуація 
загострюється за рахунок політичних питань та невдоволеності минулими образами кримських татар. 
Так, діє низка міжконфесійних рад, наприклад, ''Мир – дар Божий'', проте до реальної стабілізації та 
зняття міжконфесійної напруги ще далеко. На засіданнях подібних організацій найчастіше йдеться про 
проблеми політизації релігій, мирне співіснування та взаємодопомогу у соціальній сфері. Проте далеко 
не завжди діяльність таких організацій переходить за межі декларування толерантності та миру. 

Отже, попри те, що протягом останніх років мусульмани приймають все активнішу участь у 
громадському та соціально-політичному житті України, на релігійній мапі України послідовники 
Мухаммада залишаються ''небажаними гостями''. Загострюють конфліктність ситуації невирішеності 
економічно-майнових та соціальних проблем, зокрема, повернення культових споруд та земель під 
забудови для депортованих татар АРК. Тому про конфлікти суто релігійні говорити поки що не 
доводиться. Варто також зазначити зростання загрози конфліктності всередині самої мусульманської 
спільноти [11: 121]. 

Необхідно додати, що Україна позиціонує себе в якості демократичної країни, з чого випливає 
абсолютизація права на реалізацію її громадянами власної ідентичності, у тому числі і релігійної. До 
деструктивних факторів варто віднести також нерівне ставлення влади АРК та України загалом, 
наприклад, до православ’я та ісламу. На офіційному рівні іслам майже ніде не фігурує, а держава ніяк не 
реагує на відзначення головних мусульманських свят – Курбан-байрам та Ураза-байрам [12: 81]. 
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Проблема міжконфесійних відносин, пов’язаних з ісламом в Україні, залишається відкритою. Для 
оптимізації відносин між послідовниками Мухаммада та християнами необхідне об’єктивне вирішення 
важливих для обох конфесій проблем, якого можна досягти лише шляхом переговорів та тривалих 
богословських діалогів – із залученням владних органів, проте поки що про реальні справи у цій сфері 
говорити рано. 
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Кобетяк А. Р. Ислам в Украине: реалии сосуществования. 

Предложенное исследование раскрывает современное состояние развития ислама на территории 
Украины. Проанализирована сложившаяся модель христианско-исламских отношений в стране в целом 

и на Крымском полуострове в частности. Исследовано отношение органов власти к православным и 
мусульманам, которое значительно отличается, что обостряет возможность религиозного 

противостояния. Доказано, что конфликты, прежде всего, связаны с определенными политическими 
вопросами и крайне редко носят сугубо религиозный характер. Кроме того, в значительной мере 

воплощено стремление мусульман активно принимать участие в разнообразных научно-богословских и 
культурно-социальных мероприятиях, а также в межрелигиозных советах, как например, 

Всеукраинский совет церквей или Межконфессионный совет Крыма. 

Ключевые слова: ислам, мусульмане, христианско-исламские отношения, мечеть, диалог. 

Kobetiak A. R. Islam in Ukraine: Reality of Coexistence. 

The proposed research reveals the current status of Islam in Ukraine. Despite the small percentage of 
prevalence, today Islam is the second religion after Christianity in Ukraine. This paper assesses the statistical 

data regarding the Muslims' institutional establishment and reveals its geography. In particular, we have 
analyzed the already existing model of Christian Muslim relations in the country in general and on the Crimean 

peninsula in particular. It is analyzed that the authorities' attitude towards the Orthodox and Muslims differs 
significantly and this fact exacerbates the possibility of religious conflict. In general, the significant level of the 

religion politicization is not conducive to the establishment of peaceful relations between Christians and 
Muslims. However, it is proved that conflicts are usually associated with political issues and they are purely 

religious in nature rarely. Also, it is a necessity to implement the principles of tolerance, which will contribute to 
the harmonization of inter-confessional relations, especially on the Crimean peninsula. We have also covered 
Muslim attempts to participate actively in a variety of scientific and theological, cultural and social activities, 

and also in inter-religious council , such as the All-Ukrainian Council of Churches and Interconfessional 
Council of Crimea. It is concluded that, in general, Muslims and Christians declare tolerance as an essential 
category of its own existence, but a significant level of politicization and ethnocultural factors often push the 

representatives of Christianity and Islam to the conflict. 

Keywords: Islam, Muslim, Christian-Muslim relations, mosque, dialogue. 
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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СВІДОМОСТІ ОСОБИСТОСТІ У 
ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНИ ВИДАТНИХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ 

У статті проаналізовано поняття ''національна свідомість'', ''національна духовність'', ''національна 
культура''; висвітлено актуальні для сьогодення основні ідеї видатних українських педагогів щодо 

формування національної свідомості підростаючих поколінь; визначено роль української інтелігенції, 
учителів, родин у формуванні національної свідомості та патріотизму української молоді. Визначено, 
що становлення національної свідомості людини може бути покладено в основу організації виховного 

процесу ВНЗ і школи, бо воно допомагає обминути як мілини націоналізму, так і риси історичного 
обґрунтованого загострення національних почуттів і відкриття шовінізму щодо інших народів. 

Ключові слова: національна свідомість, національна духовність, національна культура,  
формування національної свідомості. 

Постановка проблеми. Розбудова незалежної демократичної української держави актуалізує 
проблему формування національної свідомості молоді, української національної духовності. 

У ''Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти'' зазначено, що найважливішою 
громадянською рисою особистості є сформованість любові до рідної землі, свого народу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема громадянського і патріотичного виховання 
молоді, формування національної свідомості досліджувалася протягом усієї історії становлення 
українського суспільства видатними українськими педагогами (Г. Сковорода, О. Духнович, 
К. Ушинський, М. Грушевський, І. Огієнко, В. Сухомлинський, С. Русова, І. Бех, К. Чорна та ін.). 

Метою цієї статті як складової нашого дослідження є актуалізація ідей видатних українських 
педагогів щодо формування національної свідомості та патріотизму української молоді у системі вищої 
та середньої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Упродовж останніх десятиліть незалежності української держави 
створюються сприятливі умови для виховання української молоді на ідеях яскравих непересічних 
постатей, фундаторів національної освіти, науки і культури М. Грушевського, Г. Ващенка, І. Огієнка, 
С. Русової, К. Ушинського, В. Сухомлинського та ін. У центрі уваги цих видатних педагогів і культурних 
діячів були проблеми національної духовності, національної культури, національної свідомості. 

Нація, як стверджує Г. Ващенко, це не тільки спільність людей, що живуть в певний історичний 
момент, нація – це єдність поколінь сучасних, минулих і майбутніх [1: 101-102]. 

Народ – це наче організм, і люди є його членами. Це своєрідний організм, що колись народився, росте 
і розвивається, і при несприятливих життєвих умовах може загинути, тобто розчинитись в інших націях, 
– стверджує відомий англійський соціолог, психолог, філософ Герберт Спенсер. 

Націю створюють люди, спільні по крові, які мають єдину територію, спільну мову, культуру і 
традиції, проте, існує ще один необхідний чинник, без якого спільнота людей перестає бути нацією – це 
наявність національної свідомості. Національна свідомість – це усвідомлення своєї окремості, своєї 
неподібності і неповторності, усвідомлення себе частиною народу, носієм його духовності та культури. 

У сучасних несприятливих життєвих умовах, при загальній невизначеності потрібно не втратити цю 
свідомість, не обірвати на життєвих перехрестях ниточки, що з’єднує минуле, сучасне і майбутнє 
України. Вагомий внесок у розв’язання проблеми формування національної свідомості зробив 
В. Сухомлинський (1918 – 1970). Його поради повністю відповідають потребам сьогодення. Школі 
сьогодні необхідно здійснювати національне виховання на руїні духу і при цьому йти розумними 
природовідповідними шляхами, не піддаючись галасливому пустослів’ю. Вихователь повинен чітко 
бачити сам процес становлення національної свідомості і глибоко розуміти зміст таких ключових понять, 
як ''національний'', ''націоналістичний'', ''націоналізм'', ''патріотизм'', ''громадянськість'' тощо. 

У розвитку національної самосвідомості дитини і дорослої зрілої людини можна виділити 
щонайменше три етапи, які покладають на свідомість політичний відбиток, збагачують її зміст. 

Перший етап – етап етнічного самоудосконалення, усвідомлення та етап усвідомлення приналежності 
до українського народу, що є першоосновою, корінням патріотизму. Народ України – великий і 
безсмертний, вічний патріот. Він – творець і охоронець ідеї великої сили. Ідея звучить просто і велично, 
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неоціненне наше багатство – це наша Батьківщина, земля наших батьків, земля, що дає нам хліб 
щоденний і зберігає прах наших предків. 

Любов до Батьківщини закладається в дитинстві. Цей процес пов'язаний із почуттям добра, зла й 
істини, емоційними переживаннями [2: 75]. Перемога добра, краси й істини повинна приносити щастя. 
Формування патріотичної сутності людини якраз і полягає в тому, щоб вона сягнула щастя. В. 
Сухомлинський вказував на важливість того, щоб маленька людина відчувала своїм розумом і серцем 
дух народу, все дорожче йому. ''Виховання громадянина-патріота – це гармонія розуму, думки, ідеї, 
почуттів і вчинків'' [3: 67]. 

''Все починається від матері. І почуття любові до Батьківщини починається від любові до матері. 
Любов до матері, до батька, до дідуся і бабусі, братів і сестер – ось перша школа виховання почуття 
любові до самого дорогого і святого – до Батьківщини'' [2: 79]. 

В. Сухомлинський високо цінив роль матері, говорячи, що мати не тільки носить дитину під серцем, 
дає їй життя, недосипає ночей, щоб дитина була здоровою, життєрадісною, щасливою. Мати – це 
найважливіший життєдайний корінь, який дає людині силу, мудрість, моральні багатства. Мати – це світ 
емоційного життя дитини. Тому, вважав В. Сухомлинський, патріотичне виховання починається саме з 
материнської школи виховання почуттів. Педагог наголошував на необхідності навіювати думку дітям 
про повагу до матері, батька. ''Бережіть їх, вони дали вам життя, вони творять для вас радість і щастя'' [3: 
89]. Серце дитини дуже сильно відчуває приниження й образи, які не розвивають цю думку. 
І. В. Сухомлинський підкреслював необхідність виховання у дитини бажання принести матері і батькові 
радість. У Павлиській середній школі традиційним було ''Свято матері'' – дерево матері, материнський 
кущ винограду, яблуко батька. ''Дитина, яка принесла гроно винограду з куща, посадженого і 
вирощеного своїми руками, ніколи не забуде матері, не забуде свою колиску'' [2: 78]. Фундаментальне 
значення в процесі етнізації має рідна мова. Через неї дитина засвоює спосіб мислення свого народу, 
характерні для нього категорії, ставлення до моралі тощо. 

''Людина, яка не любить мови рідної матері, якій нічого не говорить рідне слово – це людина без роду 
і племені'' [2: 53]. 

Дві рідних мови – це так само безглуздо, як намагатися уявити, що одну дитину народили дві матері. 
У дитини є одна мати – рідна. До смерті. До останнього подиху [4: 57]. 

Методична спадщина В. Сухомлинського досить багатогранна і глибока: він торкається проблем 
формування мовної культури як учнів, так і вчителів-словесників, конкретних методичних питань щодо 
різних мовленнєвих рівнів. У багатьох працях В. Сухомлинського (''Слово рідної мови'', ''Джерело 
невмирущої криниці'', ''Рідне слово'', ''Слово про слово'', ''На трьох китах'' та ін.) знаходимо відповіді на 
актуальні сучасні проблеми оволодіння рідною українською мовою. ''Хто серцем відчуває слово й може 
передати найтонші відтінки людської думки і переживання, той піднімається на сходинку високої 
людської культури'' [4: 56]. 

Великого значення надавав він учнівським твором, бо ''складання творів – це загально педагогічна 
проблема, від розв’язання якої залежить розумовий розвиток дітей, багатство їх духовного життя'' [4: 57]. 
В. Сухомлинський учив замислюватись над словом. Наприклад, у початкових класах діти створювали 
''Словесну скриньку'', ''Альбом слів''. 

''Щастя духовного спілкування з російською культурою органічно пов’язане для мене з тим, що є у 
мене рідна мова – українська: з молоком матері, з її колисковими піснями, зi словами рідної мови 
ввійшло в моє серце почуття любові до Батьківщини, і, коли в останні хвилини мого життя зникне вже 
все в моїй свідомості, в ній будуть жити ще якусь хвилю рідні слова, що говорила колись давно моя 
мати'', – стверджує О. Сухомлинський [2: 57]. 

Другий етап – це національно-політичне самоудосконалення, початок якого йде від підліткового віку, 
передбачає усвідомлення себе як частки нації, своєї причетності до неї як до явища політичного, що має 
чи виборює певне місце серед інших націй. До особливо важливих моментів цього етапу національного 
виховання належить відновлення історичної пам'яті та формування почуття національної гідності. 

''Кожна людина і кожна нація розвивається в просторі і часі. І те, куди вони будуть рухатися у перспективі, 
задається лінією їх розвитку в минулому. Якщо бачення цієї лінії (вектор руху) немає, то людину чи націю 
можна легко повернути куди завгодно. Якщо ж таке усвідомлення є, якщо воно стійке, то, всупереч 
труднощам, і людина, і нація розвиватимуться в продовження заданого історією напряму'' [5: 36]. Тому 
поновлення історичної пам’яті і поверненння її – це дуже важлива справа на сучасному етапі. До фактів 
історичної пам'яті належить все, що відбиває історичний шлях нашого народу, його боротьба за волю аж до 
нинішніх подій, його злети і падіння. В. Сухомлинський разом із педагогічним колективом Павлиської 
середньої школи організовував уявні подорожі у минуле України. Подорожі до глибини історії: до часів 
козацтва, до витоків нашої нації, знайомство з Т. Шевченком, Л. Українкою, М. Леонтовичем та ін. 

Варто час від часу повертатися до імен тих українців, які збагачували іншу культуру, не українську, 
згадувати відомі імена (Юрій Дрогобич, Феофан Прокопович, Михайло Остроградський, 
Степан Пимоненко, Михайло Туган-Барановський, Юрій Кондратюк, Сергій Корольов, Архип Люлька, 
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Іван Пулюй, Михайло Кравчук, Володимир Вернадський, Ілля Рєпін, Петро Чайковський, 
Микола Гоголь, Костянтин Ушинський та ін.). Молодь має знати, що на часі становлення російської 
академії наук з-поміж 20 академіків 13 були українцями, вихованцями Києво-Могилянської академії. За 
неповними даними, наприкінці ХІХ ст. – початку ХХ ст. за межами України проживало понад 200 
вчених-українців, які мали в світі авторитет.  

У формуванні почуття національної гідності велике значення має висвітлення правдивої історії 
культури та освіти нашого народу, повернення до культурних надбань, національних традицій 
українського народу. Першим обґрунтував концепцію світового значення національних традицій 
М. Грушевський. За його висновком, національна творчість і надбання українського народу ''не має 
суперників серед народів Європи''. У багатотомній, фундаментальній ''Історії України – Русі'' 
М. Грушевський стверджував, що український народ ''у творах свого духу заложив пророчисті свідоцтва 
своїх визначних культурних прикмет, багатих здібностей і здобутків тривалого історичного життя'' [6: 3]. 
В. Сухомлинський продовжує цю думку у своїх творах. 

''Юнаки і дівчата, ви повинні знати історію свого народу, у ваші душі мають увійти кращі народні 
традиції, стати для вас святим законом'' [2: 36]. 

Видатний педагог започаткував етнопедагогічний підхід до виховання, висунув ідею про організацію 
дитячого життя в школі на основі своєрідного народного календаря школярів. 

Важливим і відносно самостійним структурним компонентом такого календаря школярів є елементи 
регіонального фольклору, подорожі, традиції, звичаї та обряди, дитячі ігри, забави, природно-кліматичні 
особливості спілкування, елементи землеробського календаря, а також народної міфології. 

У поєднанні з принципом врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів такий підхід 
забезпечує систематичність і цілісність в організації навчально-виховного процесу і допомагає 
найповніше втілити у дитяче життя кодекс людської порядності, ґрунтовно розроблений 
В. Сухомлинським на багатовіковому фундаменті гуманістичних цінностей українського етносу. 

На цьому етапі формування національної самосвідомості торкається багатьох проблем, в тому числі й 
проблеми охорони навколишнього середовища. В. Сухомлинський глибоко усвідомлював наближення 
екологічної кризи. Він вважав, що необхідно постійне пізнавати та вивчати рідний краю, розвивати в 
учнів позитивні емоції до навколишніх об’єктів і активної практичної діяльності. 

Третій етап – етап національно-політичного становлення, пов'язаний із громадською активністю, 
усвідомленням політичної ситуації, у який живе і розвивається народ. Але на цьому етапі національного 
самоформування є певна небезпека – переоцінка нації у контексті історії та в сучасному політичному 
житті. Це може привести до зневаги щодо представників інших націй. Становлення національного духу 
будується не на ворожості до інших націй, а будується на любові до рідного краю, рідного народу. Цей 
дух повинен сприяти розумінню інших людей, які теж люблять свою націю.  

Наука доводить, що справжнє виховання є глибоко національним за своєю сутністю, змістом, 
характером. Софія Русова писала, що національне виховання забезпечує кожній нації найширшу 
демократизацію освіти, коли її творчі сили не будуть покалічені, а значить дадуть нові оригінальні і 
самобутні скарби задля вселюдського вчинку. Тоді виховання через пошану до свого народу виховує в 
дітях пошану до інших народів [7]. 

Націоналіст любить свою націю, патріот – свою Батьківщину. Ця загальнопоширена думка вказує на 
те, що громадянськість, патріотизм – поняття широкі, місткі і сягають рівня державності [5: 38]. 
Зрозуміло, що передумовою успішного формування таких якостей в людині є почуття причетності до 
свого етносу і відчуття себе частково націю. Націоналізм повинен поєднуватись із загальнолюдськими 
ідеалами, з визнанням усіх прав людини і народів. Власне, це і підносить любов до нації на вершину 
патріотизму як категорії загальнолюдської. 

Найважливішим завдання, що стоїть перед освітніми закладами, є виховання громадянина, патріота 
України незалежно від національної приналежності. 

Першою ознакою патріота, на думку В. Сухомлинського, є небайдужість. 
В. Сухомлинський у листах до сина попереджував, що найнебезпечніші люди – це байдужі люди. Він 

писав: бійся сину байдужих людей, які ходять по землі із заплющеними очима. Патріот не може бути 
байдужим, він вболіває за все, що робиться в країні. І не гаслами, а щоденною чесною працею допомагає 
стати країні міцною і багатою. 

В основу формування національної свідомості та патріотизму має бути покладена духовна культура 
народу. Просвітник Іван Огієнко у своїх працях і проповідях намагався довести важливість духовної 
культури в житті кожного народу, зокрема українського. ''Духовна культура творить із людини 
найдосконалішу одиницю'' [8: 131]. 

І. Огієнко визначає, що ''духовна культура та інтелектуальний стан народу – розвиток всенародного 
розуму: його науки, віри, переконань і звичаїв, етики та ін.'' [8: 115]. Вона відіграє, на його думку, 
провідну роль у творенні національної еліти – національної інтелігенції. 
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Професор І. Огієнко підкреслює, що виховувати у дітей змалку національну духовну культуру – 
завдання кожного вчителя і батька. ''Національна свідомість, що росте з національної духовності 
культури, – це наймогутніший ґрунт для самостійного життя народу'' [8: 132]. 

Іван Огієнко стверджував: ''Культура наша давня, велика, оригінальна, самостійна і серед 
слов’янських народів посідає почесне, одне із перших місць''. ''Сила нашого народу – в силі його 
культури,'' – наголошував він.  

Іван Огієнко у своїй праці ''Українська культура'' та проповіді ''Творимо українську культуру всіма 
силами нації'' порушує проблеми духовності інтелігенції, стверджуючи, що ''тільки національно свідома 
інтелігенція становить родючий ґрунт для національного зросту цілого народу'' [8: 134]. 

Саме вихователі, вчителі, викладачі освітнього закладу мають своїми власними переконаннями, своїм 
прикладом, своїм навчальним предметом стверджувати, що ''виховання створене самим народом і 
засноване на народних починаннях, має таку виховну силу, якої не має у найкращих системах, що 
ґрунтуються на абстрактних ідеях, чи запозичені в іншого народу'' [9: 54]. 

Висновки. Таке розуміння становлення національної свідомості людини може бути покладено в основу 
організації виховного процесу ВНЗ і школи. Воно допомагає обминути як мілини націоналізму, так і риси 
історичного обґрунтованого загострення національних почуттів і відкриття шовінізму щодо інших народів. 
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Витвицкая С. С. Проблема формирования национального сознания личности в педагогическом 
наследии выдающихся украинских педагогов. 

В статье анализируются понятия "национальное сознание", "национальная духовность", "национальная 
культура"; освещаются актуальные для нынешнего времени основные идеи украинских выдающихся 

педагогов относительно формирования национального сознания подрастающих поколений; 
определяется роль украинской интеллигенции, учителей, семей в формировании национального сознания 

и патриотизма украинской молодежи. Выявлено, что становление национального сознания человека 
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может быть положено в основу организации воспитательного процесса ВУЗ и школы, так как оно 
помогает избежать национализма, так и черты исторического обоснованного обострения 

национальных чувств и открытие шовинизма касательно других народов. 

Ключевые слова: национальное сознание, национальная духовность, национальная культура, 
формирование национального сознания. 

Vitvyts'ka S. S. The Issue of Forming the Personal National Consciousness in the Pedagogical Heritage of 
Outstanding Ukrainian Teachers. 

The article analyzes such concepts as "national consciousness", "national spirituality", "national culture; 
highlights issues of current basic ideas for the present time by Ukrainian prominent teachers in relation to 

forming the national consciousness of next generations; determines the role of Ukrainian intelligentzia, 
teachers, families in forming the national consciousness and patriotism of the Ukrainian youth. It is found out 

that the person's national consciousness establishment can be the basis of the educational process organization 
in the higher educational establishments and schools, as it helps to avoid nationalism as well as features of the 

historical justified aggravation of national feelings and chauvinism openings concerning other folks. 

Keywords: national consciousness, national spirituality, national culture, national consciousness formation. 
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СУСПІЛЬСТВОЗНАВЧА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧНІВ: ПОНЯТТЯ, ЗМІСТ, СТРУКТУРА 

У статті запропоновано визначення змісту понять "суспільствознавча галузева компетентність" і 
"суспільствознавча предметно-курсова компетентність" та з’ясовано структуру цих 

компетентностей. Зроблено висновок про те, що формування компонентів галузевої та предметно-
курсових суспільствознавчих компетентностей має здійснюватися з урахуванням таких змістових 

ліній: людина у самоусвідомленні власної сутності; людина у взаємодії із людьми і природою; людина в 
професійній діяльності і громадянській активності. 

Ключові слова: суспільствознавство, компетентність, освітній стандарт. 

Постановка проблеми. Якщо зміст і структура предметної історичної компетентності вивчені і 
висвітлені у науково-методичній літературі досить повно (К. Баханов, О. Пометун та ін.), то зміст і 
структура суспільствознавчої компетентності та її місце в кластері освітніх компетентностей потребують 
окремого дослідження. Таке завдання актуалізується практичною потребою реалізації компетентнісного 
підходу в навчанні суспільствознавчих предметів і курсів на засадах вимог нового Державного стандарту 
базової і повної загальної середньої освіти. 

Метою нашої статті є визначення змісту понять "суспільствознавча галузева компетентність" і 
"суспільствознавча предметно-курсова компетентність", з’ясування структури цих компетентностей. 

Виклад основного матеріалу. Насамперед, зауважимо, що розуміти зміст поняття "компетентність" 
ми будемо так, як це визначено у державних стандартах початкової, базової і повної загальної середньої 
освіти, а саме: компетентність – це набута у процесі навчання інтегрована здатність учня, що складається 
із знань, умінь, досвіду, цінностей і ставлення, що можуть цілісно реалізовуватися на практиці.  

Уточнимо, що компетенції (суспільно визнаний рівень знань, умінь, навичок, ставлень у певній сфері 
діяльності людини) нормативно визначає держава у текстах державних стандартів та навчальних програм 
як конкретне суспільне і державне замовлення на результати освіти. 

Учитель на уроках формує і розвиває учнівські компетентності, завдяки яким діти можуть опанувати 
нормативно визначені компетенції. 

Тобто, компетенція і компетентність – це дві взаємопов’язані характеристики цільової спрямованості 
сучасної освіти. Вони поєднані, але різні за сутністю. Саме тому компетенції не можуть бути складовими 
компетентності і навпаки. 

Аналіз тексту одного з основних документів у сфері базової і повної загальної середньої освіти – 
нового Державного стандарту – дає підстави стверджувати, що запропоновані щодо суспільствознавчої 
компетентності формулювання, є нечіткими і недосконалими. 

По-перше, стандарт визначає громадянську і соціальну компетентності ключовими. У той же час, 
основними змістовими лініями освітньої галузі "Суспільствознавство" визначені лінії: людина в 
соціальній сфері, людина в суспільно-політичній сфері. Це дає підстави стверджувати, що соціальна і 
громадянська компетентності є складовими суспільствознавчої. Саме про це пишуть у своїх 
дослідженнях А. Старєва і З. Возна. Тотожний підхід закріплений у стандарті початкової освіти: метою 
освітньої галузі "Суспільствознавство" визнається особистісний розвиток учня, формування його 
соціальної і громадянської компетентностей. 

Відповідно до запропонованого підходу суспільствознавча компетентність повинна включати до 
свого складу соціальну і громадянську. А оскільки останні – ключові, то суспільствознавча 
компетентність має позиціонуватися як "надключова". Але той же стандарт зазначає, що 
суспільствознавча та історична компетентності належать до предметних (галузевих) компетентностей. У 
результаті отримуємо абсурдний результат: предметна суспільствознавча компетентність має структурно 
поєднувати ключові соціальну і громадянську компетентності. 

По-друге, у стандарті термін "суспільствознавство" вживається абсолютно некоректно. Так, назва 
освітньої галузі звучить як "Суспільствознавство". У свою чергу, галузь у власній структурі містить 
суспільствознавчий компонент, який, у свою чергу, має відображати основи, крім інших, окремого 
інтегрованого курсу суспільствознавство. Тобто термін "суспільствознавство" використано у трьох 
різних значеннях без пояснення відмінностей: як освітня галузь, як частина цієї галузі, як окремий 
інтегрований курс (хоча реально курсу з такою назвою не існує). 

Висловлені зауваження свідчать про відсутність понятійно-термінологічної і класифікаційної чіткості 
у підходах до визначення суспільствознавчої компетентності учнів. А це, у свою чергу, створює 
комплекс похідних методичних проблем для вчителів-практиків, які зобов’язані формувати 
компетентності на кожному уроці. 
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Варто зазначити, що Державний стандарт не розрізняє предметні і галузеві компетентності. Вони 
позиціонуються як синонімічні за звичним, у гіршому розумінні, підходом, знайомим учителям на 
прикладі типологізації підручників для старшокласників: коли підручники для двох різних рівнів 
профільного навчання (стандарту й академічного) визнають "універсальними" з позначкою "стандарт / 
академічний". Мовляв, тут написано академічний, а для стандарту вчитель відмінусує необхідне. За цією 
аналогією ми і розуміємо підхід до визначення компетентності як "предметної (галузевої)". 

Очевидно, що освітня галузь і навчальний предмет не тотожні поняття. Інакше було б достатньо 
колишньої радянської "предметної розбивки" змісту освіти. Якщо ж галузь охоплює кілька навчальних 
предметів, то і галузева компетентність є надпредметною і це повинно бути якимось чином відображено 
в самій назві такої компетентності. 

Виходячи з цього, визначимо суспільствознавчу компетентність все-таки як галузеву, а не предметну, 
оскільки, де-факто, існує освітня галузь "Суспільствознавство", але відсутній однойменний навчальний 
предмет. На нашу думку, суспільствознавча галузева компетентність – це інтегрована здатність, що 
набувається учнем протягом усього навчання у школі в процесі опанування історичного і 
суспільствознавчого компонентів освітньої галузі "Суспільствознавство" відповідно до змістових ліній 
державних стандартів. 

Очевидно, що складові галузі – окремі навчальні предмети і курси, які викладаються відповідно до 
двох освітніх стандартів: початкової та базової і повної загальної середньої освіти. 

В. Лозова  в "Енциклопедії освіти" визначила навчальний предмет як педагогічно адаптований і 
ціннісно зорієнтований зміст конкретної науки, певної галузі діяльності, в якому представлено 
дидактично обґрунтовану систему знань (поняття, теорії, методи, факти, світоглядні й морально-
естетичні ідеї, напрями практичного застосування тощо), умінь, навичок, відібраних відповідно до цілей 
навчання, вікових можливостей тих, хто навчається [1: 537]. 

Якщо ж узяти до уваги процесуальну складову навчання, то навчальний предмет – це засіб реалізації 
змісту освіти чи передавання змісту освіти за допомогою педагогічного інструментарію. Відповідно, 
навчальний предмет складається з двох блоків: частини змісту освіти та засобів для засвоєння змісту, 
розвитку і виховання учнів. 

Поняття "навчальний предмет" у педагогічній літературі часто некоректно замінюють поняттями 
"навчальна дисципліна" і "навчальний курс".  

Зазначимо, що поняття "навчальна дисципліна" переважно співвідноситься з системою вищої освіти. 
Так, у вітчизняних галузевих стандартах вищої освіти зазначається, що "навчальна дисципліна – це 
педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, теорії, методи будь-якої 
галузі діяльності (або сукупності різних галузей діяльності) із визначенням потрібного рівня 
сформованості у тих, хто навчається, певної сукупності вмінь і навичок" [2: 55]. 

Поняття "навчальний курс" переважно вживається для визначення строку вивчення предмета чи 
дисципліни. У системі середньої освіти поняття "навчальний курс" часто використовується як синонім 
поняття "навчальний предмет", але для його окремої частини, що вивчається в конкретному класі, 
наприклад, історія України у 7-му класі, історія стародавнього світу. Навчальні курси існують у межах 
предмета. Крім того, існує поняття "елективний курс / курс за вибором", яке вживається для визначення 
системи знань, що доповнює, поглиблює чи розширює навчальний предмет і вивчається у коротший 
строк та факультатив / факультативний курс. 

Основна відмінність між факультативом і елективним курсом полягає у тому, що перший є 
необов’язковим, обирається лише частиною учнів і заняття винесені за сітку годин у розкладі, а другий – 
обов’язковий, обирається кожним учнем і заняття включені до розкладу як інші уроки. Проект концепції 
профільного навчання визначає, що курси за вибором входять до обов’язкової частини навчального 
плану. Курси за вибором можуть вибиратися не тільки згідно з обраним профілем, але й за власним 
бажанням учня, який хоче поглибити свої знання з певних дисциплін. Необхідно враховувати можливість 
зміни учнями курсу за вибором. У такому разі ці курси можуть пропонуватись у формі навчальних 
модулів та інтегрованих курсів. 

Факультативи – це навчальні курси, що не входять до основної сітки годин і можуть обиратись 
учнями. Факультативи спрямовані на додаткове та поглиблене вивчення як певних предметів, так і 
отримання знань із суміжних наукових галузей. Школа надає учневі право обрати факультативний курс.  

Проект нової Концепції профільного навчання пропонує такий поділ одиниць навчального процесу: 
базові предмети, профільні предмети, спеціальні курси / профілюючі предмети, вибірково-обов’язкові 
предмети, курси за вибором, факультативні курси. 

Значна частина чинного шкільного суспільствознавства та того, що буде ще створено відповідно до 
нового державного стандарту, формується не навчальними предметами, а курсами за вибором та 
факультативними курсами у межах суспільствознавчого компонента освітньої галузі 
"Суспільствознавство". 

Варто зазначити, що автори-розробники програм і засобів навчання не дотримуються чіткості у 
визначені ''жанру'' розробленого навчального змісту: що таке предмет, що таке курс. Так, у початковій 
школі навчальний зміст суспільствознавства інтегрований у навчальний предмет "Я у світі" [3]. У 
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старшій школі – вже в межах навчального курсу "Людина і світ" [4]. Хоча принципи і підходи до 
виокремлення цих змістових утворень практично однакові. 

Очевидно, що в ієрархії компетентностей ключова є найвищою, а предметна / загальнокурсова 
компетентність є найнижчою і тому "компетентнісно" неподільною: структурними компонентами 
предметної компетентності не можуть бути окремі компетентності, а можуть – лише певні компоненти 
(елементи, складові). 

Можемо стверджувати, що елективний курс чи факультатив за визначенням і співвідношенням із 
навчальним предметом не може формувати окрему предметну компетентність. 

Ми виходимо з того, що класифікаційний підхід державних стандартів створює своєрідну ієрархію 
компетентностей: ключові – між предметні / міжкурсові (міжгалузеві і внутрішньогалузеві) – галузеві 
– предметні / предметно-курсові.  

Міжпредметна компетентність – здатність учня застосовувати щодо міжпредметного кола проблем 
знання, уміння, навички, способи діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних 
предметів і освітніх галузей. Міжпредметна компетентність може формуватися предметами одної галузі 
(внутрішньогалузева) і кількох різних галузей (міжгалузева). 

Предметна компетентність – набутий учнями у процесі навчання досвід специфічної для певного предмета 
діяльності, пов’язаної із засвоєнням, розумінням і застосуванням нових знань. Уважаємо, що предметна 
компетентність може бути визначена як предметно-курсова, якщо навчальний предмет доповнюється, 
розширюється, поглиблюється іншими навчальними (елективними, факультативними тощо) курсами. 

На нашу думку, суспільствознавча предметно-курсова компетентність – це інтегрована здатність, 
набута у процесі вивчення в межах суспільствознавчого компоненту освітньої галузі 
"Суспільствознавство" окремих навчальних предметів, курсів, факультативів (відповідно до змістових 
ліній державних стандартів) протягом навчання в основній і старшій школі. 

Схематично взаємозв’язок між ключовими компетентностями та суспільствознавчими наводимо на рис. 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Взаємозв’язок між ключовими компетентностями та суспільствознавчими. 
 
Важливою науково-методичною проблемою є визначення структурних компонентів обох 

суспільствознавчих компетентностей. 
Щодо структури суспільствознавчої предметно-курсової компетентності, то звернемося до висновків 

А. Старєвої, яка запропонувала вважати складовими суспільствознавчої компетентності знання, уміння, 
навички, мотиви, інтереси, набутий ціннісний досвід [5]. Зазначені компоненти можливо також перегрупувати 
у три структурних блоки: когнітивний, операційно-діяльнісний та мотиваційно-ціннісний. 
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З. Возна зміст когнітивного компоненту розуміє як знання, що дозволяють моделювати та 
закріплювати в поведінковому комплексі зразки ефективної комунікації та конструктивної взаємодії у 
різних сферах суспільної діяльності. Зміст діяльнісно-процесуального компонента, на думку дослідниці, 
визначатимуть навички практичної соціальної комунікації, досвід прояву компетентності у 
різноманітних стандартних та нестандартних ситуаціях. Мотиваційно-ціннісний компонент виражає 
готовність особистості до соціально-відповідальної поведінки, успішної соціальної взаємодії, яка 
базується на індивідуальних та суспільних нормах та цінностях. 

Звернемо увагу на те, що на першому етапі навчання – у початковій школі – інтегрований предмет "Я 
у світі" формує одночасно предметну і галузеву суспільствознавчу компетентність (рис. 1), які на цьому 
етапі навчання є тотожними. 

На рівні основної і старшої школи суспільствознавча галузева компетентність поєднує предметну 
історичну та предметно-курсову суспільствознавчу компетентності, які формуються на основі вивчення 
історії України, всесвітньої історії, суспільствознавчого обов’язкового предмета "Основи правознавства", 
обов’язкового курсу "Людина і світ" та елективних курсів: "Філософія", "Правознавство", "Досліджуючи 
гуманітарне право", "Конституційне право України", "Основи демократії", "Ми – громадяни України", 
"Вчимося бути громадянами", "Основи теорії та історії української суспільно-політичної думки", "Ми 
різні – ми рівні", "Історія української філософської думки ХХ століття", "Живи за правилами", "Права 
людини", "Права людини в Україні", "Історія держави і права України", "Еволюція влади" тощо.  

Навчальний зміст шкільного суспільствознавства диференційований за змістовими лініями, які по-
різному визначаються у державних стандартах і навчальних програмах. 

У початковій школі суспільствознавча галузева (і одночасно предметна) компетентність структурно-
тематично охоплює чотири наскрізні лінії: людина, людина серед людей, людина в суспільстві, людина 
у світі, які виявляються у змісті інтегрованого предмета "Я у світі". 

За новим стандартом базової і повної загальної середньої освіти в основній школі суспільствознавча 
галузева компетентність охоплює зміст історичного компоненту та трьох змістових ліній 
суспільствознавчого компоненту: людина у правових відносинах; людина в культурно-духовній сфері 
життя; людина як біосоціальна істота та найвища цінність.  

Аналогічно і на рівні старшої школи. Суспільствознавча галузева компетентність старшокласників 
охоплює зміст історичного компонента та п’яти змістових ліній суспільствознавчого компонента: 
людина в суспільно-політичній сфері; людина в соціальній сфері; людина у правовій сфері; людина в 
економічній сфері; людина в культурно-духовній сфері. 

Отже, структурувати галузеву і предметно-курсові компетентності можна за зазначеними вище 
змістовими лініями і відповідно до трьох етапів їх формування: 

Етап початкової школи. 
– для галузевої суспільствознавчої компетентності: знання, уміння, навички, мотиви, інтереси, ціннісний 

досвід за змістовими лініями: людина, людина серед людей, людина в суспільстві, людина у світі. 
Етап основної школи. 
– для галузевої суспільствознавчої компетентності: знання, уміння, навички, мотиви, інтереси, 

ціннісний досвід на основі засвоєння історичного компонента освіти та суспільствознавчого за 
змістовими лініями: людина у правових відносинах; людина в культурно-духовній сфері життя; 
людина як біосоціальна істота та найвища цінність; 

– для предметно-курсової суспільствознавчої компетентності, що формується на уроках основ 
правознавства: знання, уміння, навички, мотиви, інтереси, ціннісний досвід на основі засвоєння 
суспільствознавчого компонента галузі за змістовою лінією: людина у правових відносинах. 

Етап старшої школи. 
– для галузевої суспільствознавчої компетентності: знання, уміння, навички, мотиви, інтереси, 

ціннісний досвід на основі засвоєння історичного компонента освіти та суспільствознавчого за 
змістовими лініями: людина в суспільно-політичній сфері; людина в соціальній сфері; людина у 
правовій сфері; людина в економічній сфері; людина в культурно-духовній сфері; 

– для предметно-курсової суспільствознавчої компетентності: знання, уміння, навички, мотиви, 
інтереси, ціннісний досвід на основі засвоєння суспільствознавчого компонента галузі за змістовими 
лініями: людина в суспільно-політичній сфері; людина в соціальній сфері; людина у правовій сфері; 
людина в економічній сфері; людина в культурно-духовній сфері. 

Очевидно, що структурні компоненти суспільствознавчої і предметно-курсової компетентностей 
потрібно наповнити конкретним змістом відповідно до предметів і курсів, що вивчаються, та з 
урахуванням їх розвитку на трьох рівнях середньої освіти. Теоретична робота з такого наповнення має 
бути комплексною: аналіз положень стандартів, навчальних програм, урахування міжпредметних 
(внутрішньогалузевих і міжгалузевих) зв’язків, психофізіологічних особливостей учнів тощо. 

Ми ж хочемо звернути увагу на недосконалість змістових ліній, запропонованих освітніми стандартами, 
оскільки між ними на переходах між рівнями загальної освіти не відчувається наступності. Змістові лінії для 
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основної і старшої школи сформовані більше за "державоцентричним" принципом, де людина виступає 
своєрідним об’єктом, що знаходиться у межах впливу сфер політики, права, економіки, культури тощо. 

Ми з позицій людиноцентризму (гуманізму), підтримуючи думку В. Арешонкова [6: 322-333], 
пропонуємо три наскрізні змістові лінії суспільствознавства від початкової до старшої школи: 

– людина у самоусвідомленні власної сутності; 
– людина у взаємодії із людьми і природою; 
– людина в професійній діяльності і громадянській активності. 
Висновки. Відповідно до цих ліній потрібно сформувати компоненти галузевої та предметно-

курсових суспільствознавчих компетентностей з урахуванням зауважень А. Старєвої, що компетентна 
людина має знати, що і як робити; уміти робити, виконувати; бажати це робити; оцінювати, порівнювати, 
цінувати зроблене. 
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Смагин И. И. Обществоведческая компетентность учащихся: понятие, содержание, структура. 

В статье предложено определение содержания понятий "обществоведческая отраслевая 
компетентность", "обществоведческая предметно-курсовая компетентность" и вычленена структура 

этих компетентностей. Сделан вывод о том, что формирование компонентов отраслевой и 
предметно-курсовых обществоведческих компетентностей должно осуществляться с учетом 

следующих содержательных линий: человек в самосознании своей сущности; человек во взаимодействии 
с людьми и природой; человек в профессиональной деятельности и гражданской активности. 

Ключевые слова: обществоведение, компетентность, образовательный стандарт. 
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Smagin I. I. Social Science Students' Competence: Concept, Content, Structure. 

This article presents the definition of the meanings "social science sphere competence" and "social science 
subject-courses competence" and explicates the structure of these competences. Social science sphere 

competence is an integrated capability that is acquired during the whole school years in the process of learning 
on the master's degree "Social Science" within its historical and social science components according to the 
lines of state standards. Social science subject-course competence is an integrated capability, acquired in the 

process of learning school subjects, courses, elective courses (according to the content lines of state standards) 
within the social science component of the field "Social Science" during teaching in primary and secondary 

schools. The structure of social science subject-course competence includes the following components: 
knowledge, skills, motivations, interests, values experience. These components may also be regrouped into three 
structural components: cognitive, operational and activity-motivational value. It is concluded that the formation 
of the components of sphere and subject-courses social science course competencies have to be carried into the 
practice taking into account such content lines as: a man in self-awareness of its own essence; a person in the 

interaction with people and environment; a man in the professional and civic activity. 

Keywords: social sciences, competence, educational standard. 
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ПОШУКИ НОВОГО ЗМІСТУ ШКІЛЬНОГО СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВА У ФАКУЛЬТАТИВАХ 
ТА КУРСАХ НАРОДОЗНАВЧОГО, ГРОМАДЯНОЗНАВЧОГО, ЕТИКО-МОРАЛЬНОГО ТА 

ЕКОНОМІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ У 90-Х РР. ХХ СТ. 

У статті досліджено процес розвитку змісту шкільного суспільствознавства у факультативах та 
курсах народознавчого, громадянознавчого, етико-морального та економічного спрямування у 90-х роках 

ХХ ст. Зроблено висновок, що пошуки в 90-рр. нового змісту шкільного суспільствознавства у 
факультативах та курсах народознавчого, громадянознавчого, етико-морального та економічного 

спрямування стали підґрунтям для створення в 2000 рр. системи шкільної, громадянської, релігієзнавчої, 
етико-моральної та економічної освіти. Досвід змістової предметної дезінтеграції дав змогу чітко 

сформулювати мету, завдання та основні змістові одиниці кожного із зазначених компонентів 
шкільного суспільствознавства. 
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Постановка проблеми. Сучасні пошуки змістового наповнення шкільних суспільствознавчих курсів 
актуалізують дослідження історії становлення і розвитку змісту суспільствознавчої освіти 90-х років ХХ ст. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багато теоретичних ідей, положень, цінних фактологічних 
матеріалів, що об’єктивно характеризують розвиток змісту суспільствознавчої освіти у ХХ ст. містяться 
в працях радянських і сучасних українських та російських учених-педагогів і методистів: 
М. Арцишевської, Р. Арцишевського, С. Бабича, Т. Бакки, К. Баханова, Л. Бахмутової, Л. Боголюбова, 
А. Булди, Л. Бущика, В. Вікторова, К. Джеджули, О. Дятлової, Н. Жидкової, С. Заволоки, 
В. Загвязинського, Л. Іванової, Д. Карєва, В. Комарова, М. Лисенка, В. Мазуренко, В. Мисана, 
О. Михайличенко, В. Позднякова, О. Пометун, А. Приходько, М. Рапаєвої, Т. Ремех, Т. Самоплавської, 
І. Смагіна, Ю. Степаненка, О. Удода, П. Уховської, Г. Фреймана, Н. Ярош та ін. 

Проте аналіз літератури із зазначеної проблеми дає підстави стверджувати, що вищезгадані праці, 
торкаючись суспільствознавчої освіти загалом, чи певних її складових, не висвітлюють особливостей 
підходів до побудови змісту суспільствознавчої (неісторичної) освіти в ХХ ст. на різних етапах її 
функціонування, не визначають основні тенденції у розвитку цього змісту, чинники, що суттєво 
впливали на його обсяг, структуру та спрямованість. 

Цим і зумовлена мета нашої статті, яка полягає в історико-педагогічному досліджені розвитку змісту 
шкільного суспільствознавства у факультативах та курсах народознавчого, громадянознавчого, етико-
морального та економічного спрямування у 90-х рр. ХХ ст. 

Виклад основного матеріалу. В 90-х роках на засадах гуманізації та гуманітаризації шкільної освіти 
відбулася чергова у ХХ ст. дезінтеграція змісту шкільної суспільствознавчої освіти з оформленням 
частин змісту в окремі курси і факультативи. 

Так, на початку 90-х років на хвилі інтересу до минулого України актуалізувалася необхідність 
запровадження в загальноосвітніх закладах серед інших суспільствознавчих предметів курсу народознавства. 
Впровадження народознавства у навчально-виховний процес мало на меті стимулювати пізнавальний інтерес 
до історії української нації, її культури і побуту, допомогти батькам та вчителям сформувати у дітей 
національну самосвідомість, сприяти розвитку внутрішньої культури, привчити шанувати та примножувати 
матеріальні й духовні цінності свого народу та народів, що живуть в Україні [1: 4]. 

Програма з народознавства для 1-11-х класів була опублікована у 1992 р. У ній зазначалося, що 
викладання в школі народознавства сприяє формуванню у підростаючого покоління духовності, народної 
моралі, загальнолюдських цінностей. Визначалося, що народознавство – це наука про конкретний народ, 
особливості побуту і трудової діяльності, національний характер, психологію, світогляд, історико-
культурний досвід, здобутки у галузі навчання й виховання, суспільно-державний устрій, населення, 
традиції, звичаї, витоки й особливості культури рідного краю [1]. 

Автори-розробники програми (З. Сергійчук – провідний спеціаліст Міносвіти України та 
С. Кириленко – заступник директора РУМК загальної, середньої та педагогічної освіти) визначали 
педагогіку народознавства як систематичний творчий пошук, співробітництво сім’ ї, школи, 
громадськості [1: 4]. На їх думку, школа мала не диктувати умови батькам, а діяти з родиною на 
партнерських засадах у спільній повсякденній виховній роботі. 

Зміст народознавства потрібно було розкривати в двох аспектах: пізнавальному та прикладному. Учні 
мали не тільки одержати науково достовірні теоретичні знання, а й обов’язково навчитися практично 
застосовувати їх у повсякденному житті. 
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Зміст нового навчального курсу ґрунтувався на принципах природовідповідності, 
культуровідповідності, народності. 

Природовідповідний принцип стверджує, що виховання дітей дає хороший результат тоді, коли 
дитина виховується в оточенні рідного, близького, природного середовища і в стосунках дитини і 
природи – обов’язкова гармонія. Це, передусім, характерно для традиційної календарної обрядовості та 
звичаєвості, присутнє в народних прикметах та повір’ях. Реалізація цього принципу в навчально-
виховному процесі вимагала від учителя врахування багатогранної і цілісної природи дитини, знання 
вчителем розвитку її анатомічних, фізіологічних, психологічних, вікових, статевих, національних та 
регіональних особливостей. 

Принцип культуровідповідності полягав в тому, що у свідомості дітей бажано відродити розуміння 
такого поняття, як народна культура, бо вона відображає цілісний культурно-історичний шлях народу, 
зміст його життя. Народна культура включає в себе матеріальну і духовну культуру: народне мистецтво 
(фольклор, музику, танці), народну мораль. Основу моралі становить совість, честь, правдивість, 
скромність, працелюбність, звичаї, обряди, народні знання про різні сфери життя (землеробство, медицину, 
метеорологію). Тому завдання школи – забезпечити наступність в оволодінні зазначеним рівнем культури 
народу і виховувати учнів відповідно до своєрідності нації та до загальнолюдських цінностей. 

Принцип народності виховання полягав у тому, що дитину виховують не абстрактними поняттями, а 
справами, діями, які спрямовані на розвиток культури і духовності. В Україні принцип народності в 
шкільну практику вводив ще Г. Сковорода в кінці XVIII ст. Він доводив, що правильне виховання 
криється в природі самого народу. Тому у дітей рекомендувалося розвивати ті якості, які властиві своєму 
народові і при цьому використовувати ті багатства, які створив народ. Принцип народності обов’язково 
мав бути в діяльності початкової школи, в якій закладаються основи особистості. 

Автори програми зазначали, що існують кілька підходів до запровадження народознавства в школі: 
народознавство на уроці, використання народознавчого матеріалу в позакласній, навчально-виховній 
роботі (гуртки, факультативи та ін.). Останній підхід вони вважали найбільш оптимальним. Уроки 
народознавства рекомендувалося проводити 1 раз на тиждень, оцінки з народознавства не виставляти.  

Пробудження інтересу у дітей до вивчення культури, історії, традицій, обрядів та побуту пращурів і 
бажання навчити цьому своїх дітей та внуків визнавалося головним завданням вчителя народознавства. 
Педагогам рекомендувалося застосовувати емоційно-естетичні фактори, які забезпечать виховання та 
навчання без психологічного тиску на дітей. Визначалося бажаним, щоб процес виховання відбувався в 
контексті повсякденного життя, у формах і способах, притаманних народному побуту і максимально 
наближених до потреб та інтересів учнів. 

Як засвідчував досвід вчителів-практиків, ефективними методами навчання народознавства були 
бесіда, інформування, дослідження, розповідь, робота з першоджерелами, запис та вивчення фольклору, 
складання літопису сім’ ї (родоводу, села, міста, краю, держави). 

У 1993 р. був оприлюднений проект програми з народознавства для 5-8-х класів загальноосвітніх 
шкіл з українською мовою навчання (автор Л. Іваннікова). Автор зазначала, що народознавство мусить 
об’єднати певні відомості з етнографії, фольклористики, діалектології, дати учням найелементарніші 
знання про народні звичаї, традиції, уснопоетичну творчість, мистецтво, галузі господарства, народні 
промисли та ремесла, одяг, житло, громадський та сімейний побут, світогляд, вірування, релігію, 
народну етику та мораль, – тобто висвітлити весь комплекс національної культури [2: 3]. 

За змістом і структурою програма складалася з трьох основних розділів і вступу, які повторювалися в 
кожному класі, але з певними змінами. 

На вступному уроці в 5-му класі учитель мав ознайомити учнів із предметом народознавства, 
розповісти про його завдання, потребу відродження культури і звичаїв свого народу, збереження його 
національних скарбів. Також розповісти про людей – етнографів, фольклористів, краєзнавців, які 
протягом кількох століть займалися вбиранням та збереженням пам’яток народної культури. Тут же 
рекомендувалося ознайомити дітей з іменами місцевих ентузіастів-краєзнавців, з експозиціями 
етнографічних або історико-краєзнавчих музеїв (якщо вони є). Це мало зацікавити дітей, надихнути їх на 
самостійне збирання фольклорно-етнографічних матеріалів (зразків уснопоетичної творчості, мистецтва, 
речей, побуту). Це могло бути й домашнім завданням під час підготовки учнів до уроків, на канікули. 
Тому на вступних уроках в 6-8-х класах обов’язково потрібно було ознайомити дітей з матеріалами, 
зібраними за літо. Хай їх було б небагато, але зазначалося важливим те, що діти прилучилися до цієї 
роботи і їх варто відмітити. Урок можна було проводити у формі узагальнюючого підсумкового заняття, 
де вчитель пригадував із дітьми все вивчене у минулому році, ілюструючи згадані теми відповідно 
дитячими знахідками [2]. 

У другій половині 90-х років зміст курсу ''Народознавство'' був сформований остаточно. Інститут 
народознавства НАН України став розробником ''Концепції вивчення українського народознавства в 
сучасній національній школі'' та ''Програми з народознавства для середньої загальноосвітньої школи 
України'' разом з усією дидактичною базою: підручниками, енциклопедіями, методичними матеріалами 
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тощо. Були підготовлені та вийшли у світ посібники ''Українське народознавство'' для 1-11 класів, які 
активно використовувалися педагогами України. 

Автори ''Концепції вивчення українського народознавства'' вважали, що потрібно змінити підходи до 
вивчення народознавства в усіх типах національної школи в Україні. 

1. Потрібно було відмовитись від інформаційно-ілюстративного, пасивно-споглядального принципу, 
нерідко заглибленого лише в історичну минувшину, що мав місце під час вивчення цього предмета в 
перебудовчий період. Натомість в умовах державотворення потрібно віддати перевагу принципу 
активно-пізнавальному, дієвотворчому. Тобто народознавство має вчити молоду людину не тільки 
оглядатися назад, а й з упевненістю дивитись уперед, розкрити перспективу подальшого розвитку рідної 
культури в сучасних умовах. 

2. Першочерговим завданням визнавалося чітке окреслення змісту поняття ''народознавство'', яке 
трактувалося в науковій літературі та в публіцистиці досить неоднозначно. Автори концепції під 
народознавством розуміли ту галузь гуманітарної науки, яка дає знання про особливості духовної й 
матеріальної культури народу, нації (етнографічні спільності), що знайшла своє відображення в традиції. 
Українське народознавство – це знання про традиційний родинний уклад українців, громаду й 
громадське життя, звичаї й вірування, житло, харчування, одяг, переважні трудові заняття та знаряддя 
виробництва, про його народне мистецтво, фольклор. Це також знання про усталені норми людського 
співжиття – про звичаєве право, мораль, етикет, народні знання (засоби народного виховання, народної 
медицини, метрології, агрономи, гідрометеорології та ін.). Зазначалося, що одним із недоліків вивчення 
народознавства на середину 90-х років була підміна двох понять – народознавства й українознавства, 
намагання перевантажити предмет народознавства невластивими йому питаннями, взятими з різних 
галузей українознавства. 

3. Вважалося необхідним уникати дублювання одних і тих самих тем на заняттях із споріднених, а 
іноді й неспоріднених навчальних предметів чи факультативів. 

4. Виходячи з принципу активно-пізнавального, дієвотворчого засвоєння народознавства, 
рекомендувалося зробити акцент на спрямуванні вікових особливостей школярів, учнівської молоді. 
Діти, підлітки і юнацтво різняться певними властивостями психіки, здатністю до тієї чи іншої діяльності. 
Так, добре розвинені чуттєво-емоційна сфера і добра пам’ять молодшого школяра дають можливість 
засвоїти розмаїття форм, барв, нюансів народного мистецтва в різних його жанрах – народного мелосу, 
хореографії, фольклору, зокрема дитячого. Однак незначний соціальний досвід змушує обмежити сферу 
його пізнання рамками найближчого оточення – дому, родини, вулиці, села (міста), свого краю [3] 

У другій половині 90-х рр. крім народознавства значний інтерес у педагогів виник до громадянської 
освіти, оскільки на тлі суспільних перетворень та їх трансформацій у системах освіти важливу роль 
почало відігравати питання формування громадянина, його громадянської культури, освіченості у 
правовому, суспільному та політичному полі. Як зазначала П. Вербицька, громадянська освіта 
передбачає три основні компоненти: пізнавальний (розуміння прав та обов’язків, моральне та критичне 
мислення, усвідомлення цінностей), сприймальний (емоції, самоповага, відчуття ідентичності й 
лояльності) та діяльнісно-поведінковий [4].  

Значну роль у формуванні змісту нового суспільствознавчого курсу відіграли громадські організації 
вчителів. Насамперед, Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін ''Доба'' (зараз – 
''Нова Доба''), створена у Львові в 1997 р. для сприяння викладання історії, суспільствознавчих дисциплін, 
зокрема, історії та впровадження громадянської освіти в загальноосвітніх навчальних закладах України.  

Розробники кількох варіантів програм і навчальних комплектів з цього предмета декларували, що 
головною метою громадянської освіти в Україні є створення умов виховання людини, для якої 
демократичне громадянське суспільство є осередком для розкриття її творчих можливостей, задоволення 
особистих та суспільних інтересів. Визначальною характеристикою такої людини має бути 
громадянськість – інтегрована якість особистості, яка дає можливість відчувати себе морально, соціально 
і юридично дієздатною і захищеною. Громадянськість передбачає усвідомлення власної ролі в житті 
суспільства, активне прагнення до його вдосконалення відповідно до демократичних норм і цінностей. 

Вагомий внесок у розвиток наукових засад змісту громадянської освіти і виховання здійснила 
О. Сухомлинська. У публікаціях ''Ідеї громадянськості й школа в Україні'', ''Про стан теорії і практики 
виховання в освітньому просторі України'', ''Цінності у вихованні дітей та молоді: стан розробленості 
проблеми'' вчена ґрунтовно дослідила засадничі положення громадянської освіти і сутність громадянськості. 

Результатом пошуків науковців, методистів, учителів у галузі громадянської освіти стала Концепція 
громадянського виховання дітей і молоді, затверджена у квітні 2000 року Постановою Президії Академії 
педагогічних наук. 

Науковий колектив, який очолила О. Сухомлинська, при розробці ''Концепції громадянського 
виховання дітей і молоді'' (2000) стверджував, що громадянська освіта – це навчання людей того, як жити 
за умов сучасної держави, як дотримуватися її законів, але водночас і не дозволяти владі порушувати їхні 
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права, домагатися від влади задоволення їхніх правомірних потреб, як бути громадянином 
демократичного суспільства [5: арк. 86]. 

Автори Концепції громадянського виховання дітей і молоді поняття ''громадянська освіта'' розуміли як 
складову громадянського виховання. Водночас поняття ''громадянське виховання'' дослідники трактували як 
формування громадянськості – інтегративної якості особистості, що дає можливість людині відчувати себе 
морально, соціально, політично та юридично дієздатною та захищеною. При цьому зазначалося, що 
громадянська освіта пов’язана з формуванням соціально-політичної компетентності особистості у суспільній 
сфері, яка передбачає, політичну, правову та економічну освіченість, здатність керуватись відповідними 
знаннями в умовах кардинальної перебудови суспільства [5: арк. 86]. 

У 1992 р. була здійснена спроба удосконалити зміст радянського навчального курсу ''Етика і 
психологія сімейного життя''. Як зазначалося у програмі – це єдиний предмет, де органічно поєднуються 
філософські, історичні, психологічні та медичні аспекти підготовки до сімейного життя [6]. 

Курс рекомендувалося вивчати у 10 (11)-у класі за рахунок часу, що виділявся на шкільний компонент. 
Програма включала такі розділи: 1. Філософське осмислення кохання в історичній перспективі. 2. Основи 
сексології. 3. Психологія особистості. 4. Психологія взаємовідносин. 5. Шлюб. Сім’я. Діти. 

Метою та завданнями курсу визначалися: 
− забезпечити засвоєння учнями основних філософських категорій з курсу в їх історичному та 

логічному розвитку; 
− сформувати розуміння діалектичного характеру суспільних процесів та явищ, ролі та місця 

людини як соціальної істоти; 
− домогтися розуміння необхідності формування здорового способу життя як комплексу 

фізіологічних, соціальних, психологічних аспектів поведінки; 
− здійснювати гігієнічне та статеве виховання в нерозривному зв’язку з моральним вихованням; 
− продовжувати статеворольове виховання, яке допоможе формуванню психології чоловіка та жінки; 
− підготувати відповідальне ставлення до подружнього життя; 
− домогтися розуміння практичного значення знань про шлюб та сім’ю в майбутньому житті [6]. 
Але впровадження цього курсу як факультативного призвело до його ''вимивання'' з навчальних планів 

шкіл у другій половині 90-х рр. у ході реформування освіти. Значення ''Етики і психології сімейного 
життя'', на нашу думку, полягало у тому, що цей курс частково став підґрунтям для розробки і введення у 
2005 / 2006 навч. році в навчальний план школи нового навчального предмету – ''Етика'', який почав 
викладатися у 5-6 класах. Основною метою зазначеного предмета стало створення умов для формування 
моральних цінностей і орієнтирів особистості, моральної культури і культури поведінки учня. 

З 1992 року, як реалізація ініціативи ''знизу'', переважно в областях Західної України почали 
викладати курс за вибором ''Основи християнської етики''. На початку не було розроблених ні 
навчальних програм, ні посібників. Поступово практика викладання предмету поширилася практично на 
всю територію України, але нормативно залишалася незакріпленою. Така ситуація, передусім, була 
пов’язана з конституційно та законодавчо закріпленим в Україні відділенням церкви від держави та 
школи. Поставали й питання про методичне забезпечення та фахівців, які їх викладатимуть предмет, 
оскільки досить широко розповсюджена практика запрошення священнослужителів або монахинь була 
невиправданою для світської школи. 

Проте, через зацікавлення громадськості, зміну світоглядних орієнтирів держави та реформування 
системи освіти у 2005 p. було створено комісію для розробки концептуальних засад змісту цього 
предмету. За поданням комісії у 2006 р. у постанові Колегії Міністерства освіти і науки України 
зауважувалось, що програма курсу ''Основи християнської етики'' має акцентувати на традиційних для 
України християнських духовних, моральних і культурних цінностях, поглибленому вивчення Біблії як 
однієї із фундаментальних основ християнського світогляду [7]. Водночас передбачалось інформування 
учнів про основи духовності, моралі та культури інших світових релігій. 

Суспільствознавча освіта у 90-ті рр. поповнювалася також курсами економічного спрямування. У 
1995 р. як предмет за вибором (шкільний компонент) або факультативний курс для учнів 9-х класів 
середніх загальноосвітніх навчально-виховних закладів впроваджувалися ''Основи сімейної економіки та 
малого бізнесу'' [8].  

Обґрунтування такого курсу пояснювалося необхідністю істотних змін у підготовці учнів України в 
умовах переходу до ринкових відносин. Закінчуючи неповну середню школу, вони повинні були знати 
основи економіки, вміти розбиратися зі статтями сімейного бюджету й оперувати такими поняттями, як 
''ціна товару'', ''собівартість'' та ''рентабельність''. Закінчивши дев’ятий клас, учні мали бути готовими до 
аналізу впливу мікро- та макросередовища на доходи і витрати сім’ ї. Їх не повинні дивувати такі поняття, 
як ''акція'', ''облігація'', ''фінанси'', ''страховий поліс'' та інші атрибути ринкової економіки. Всі ці знання та 
необхідні навички і надавав курс ''Основи сімейної економіки та малого бізнесу''. 

До 50-х років у розвинутих країнах економіка сім’ ї не вивчалась, але наприкінці ХХ ст. цей напрям 
економічної науки став одним із пріоритетних. Завдячуючи роботам відомого американського 
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економіста Г. Беккера, який отримав за розробку зазначеної проблеми Нобелівську премію, економіка 
сім’ ї почала вивчатися в розвинутих країнах на всіх рівнях: від середньої школи до академічних установ. 
Знаючи економічну поведінку сімей, можна прогнозувати її розвиток та вплив на економіку країни. 

Очевидно, що обмеженість економічних ресурсів ставить на порядок денний формування 
раціональної поведінки всіх членів будь-якої сім’ ї в Україні.  

Навчальна програма пропонувала учням інформацію про методи раціональної економічної поведінки 
в сім’ ї, наближувала їх до розуміння складних економічних проблем в Україні [8]. Вивчення ''Основ 
сімейної економіки та малого бізнесу'' як предмета шкільної програми мало значно посилити інтерес 
учнів до вивчення економіки загалом, сформувати у них нове, ринкове, економічне мислення, сприяти 
подоланню споживацької поведінки частини учнів у сім’ ї, в школі, націлювати їх на пошук додаткових 
доходів для своєї сім’ ї. Все це відповідало принципам, закладеним в ''Концепції неперервної освіти з 
економіки'', затвердженої Міністерством освіти України в 1993 р. 

Висновки. Отже, пошуки в 90-ті рр. нового змісту шкільного суспільствознавства у факультативах та 
курсах народознавчого, громадянознавчого, етико-морального та економічного спрямування стали 
підґрунтям для створення в 2000 рр. системи шкільної громадянської, релігієзнавчої, етико-моральної та 
економічної освіти. Досвід змістової предметної дезінтеграції дав змогу чітко сформулювати мету, 
завдання та основні змістові одиниці кожного із зазначених компонентів шкільного суспільствознавства. 
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Арешонков В. Ю. Поиски нового содержания школьного обществоведения на факультативах 
и курсах народоведческого, граждановедческого, этико-морального и экономического 

направления в 90-х гг. ХХ ст. 

В статье исследован процесс развития содержания школьного обществоведения на факультативах и 
курсах народоведческого, граждановедческого, этико-морального и экономического направления в 90-х 

гг. ХХ ст. Сделан вывод, что поиски в 90-х гг. нового содержания школьного обществоведения на 
факультативах и курсах народоведческого, граждановедческого, этико-морального и экономического 

направления стали основанием для создания в 2000 гг. системы школьного, гражданского, 
религиоведческого, этико-морального и экономического образования. Опыт содержательной 

предметной дезинтеграции дал возможность четко сформулировать цель, задания и основные 
содержательные единицы каждого из упомянутых компонентов школьного обществоведения. 

Ключевые слова: обществоведение, народоведение, этика, граждановедение. 

Areshonkov V. Yu. Searches of the New Contents of School Civics on the Additional Courses and Courses of 
the Ethnographic, Civil, Ethical and Moral, Economical Direction in the 90-ies of the XX Century. 

The article studies the process of the contents development of the school civics on the additional courses and 
courses of the ethnographic, civil, ethical and moral, economical direction in the 90-ies of the XX century. It is 

concluded that searches in the 90-ies of the new contents of the school civics on the additional courses and 
courses of the ethnographic, civil, ethical and moral, economical direction have become the basis for the 

creation of the system of the school, civil, religious, ethical and moral and economical education in 2000. The 
experience of the content subject disintegration has given the opportunity to formulate precisely the goal, tasks 

and leading content units of each mentioned components of the school civics. 

Key words: social science, ethnography, ethics, civics. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВІЗУАЛЬНОГО ПРОГРАМУВАННЯ В УНІВЕРСИТЕТСЬКІЙ 
ОСВІТІ ЗАСОБАМИ ВІЛЬНОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Термін ''візуальне програмування'' увійшло до термінології з інформатики досить давно, тим не менш 
існують різні погляди на його значення. Відокремлення візуального програмування від засобів розробки 
інтерфейсів надає не тільки визначеності цій технології, а й відкриває для освіти невідомі широкому 

колу системи моделювання та програмування. Використання технології візуального програмування, яка 
основана на вільному програмному забезпеченні, надає нові перспективи з формування алгоритмічної 

культури майбутніх фахівців некомп'ютерних спеціальностей. Широке впровадження візуального 
програмування в освітній процес є перспективним напрямом інтенсифікації пізнавальної діяльності, 

закладенням основ алгоритмічної компетентності. 

Ключові слова: візуальне програмування, вільне програмне забезпечення, алгоритмічна культура. 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Інформаційні технології, що широко 
використовуються в освіті, охоплюють широке коло питань. Різноплановість програмно-апаратних 
засобів освітньої діяльності дозволяє їх використання для підготовки майбутніх фахівців будь-якого 
напрямку – технічного, гуманітарного, інженерного, філософського тощо. А отже, питання підготовки як 
суб’єктів, так і об’єктів навчання до використання інформаційних технологій виходить на одне з перших 
місць серед завдань вищої освіти. Однією із цілей Закону України ''Про Основні засади розвитку 
інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки'' є забезпечення комп'ютерної та інформаційної 
грамотності населення, насамперед, шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання 
новітніх інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні всебічно розвиненої особистості.  

Перехід до користувацького напрямку підготовки в освітньому напрямку ''Комп'ютерні науки'' 
видозмінили не тільки цілі та методи навчання, але й поставили нові завдання до підготовки фахівців. 
Однак, до повноцінної комп’ютерної та інформаційної грамотності варто віднести також і алгоритмічну 
культуру, яка характеризується усвідомленням значимості процесу алгоритмізації, певним рівнем 
алгоритмічного мислення й проявляється в різноманітних формах і способах організації та 
самоорганізації алгоритмічної діяльності. Таким чином, необхідно приділити увагу розвитку 
алгоритмічної культури майбутніх фахівців будь-якого напрямку навчання з врахуванням сучасного 
розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У психолого-педагогічній літературі накопичено достатню 
кількість досліджень, пов’язаних із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій в освіті. 
Підходи до комп’ютеризації навчального процесу як в загальному вигляді, так і в певних напрямках 
розглянуто в працях В. Бикова, Б. Гершунського, А. Єршова, М. Жалдака, В. Ізвозчикова, Ч. Кларка, 
К. Коліна, М. Лапчика, Ю. Машбиця, В. Монахова, І. Підласного, Є. Полат, Ю. Рамського, І. Роберт, 
Д. Севедж, Г. Селевка, О. Спіріна, Н. Тализіної, Ю. Тріуса та ін. Дослідженню використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у новітніх формах організації навчального процесу присвячені 
дослідження О. Андреєва, С. Архангельського, Т. Гусакової, Н. Кузнецової, В. Кухаренка, Н. Морзе, 
В. Олійника, Є. Полат, П. Стефаненка, П. Таланчука, А. Хуторського, Б. Шуневича та ін. Загальні 
проблеми вільного програмного забезпечення, юридичні та філософські аспекти його існування та 
використання висвітлюються в роботах Дж. Гослінга, Е. Реймонда, Р. Столлмана та ін., використання 
вільного програмного забезпечення в системі освіти присвятили свої роботи В. Габрусєв, О. Дима, 
М. Карпенко, М. Кияк, О. Нестеренко, Л. Панченко, А. Панчук, В. Хахановський. 

Мета дослідження полягає в аналізі можливостей використання технології візуального 
програмування в університетській освіті засобами вільного програмного забезпечення. 

Виклад основного матеріалу. Формування алгоритмічної культури складається з наступних 
компонентів: розуміння сутності алгоритму і його властивостей, розуміння сутності мови запису 
алгоритму, володіння навичками і засобами запису алгоритму, розуміння алгоритмічного характеру 
наукових методів і їх використання. Актуальність алгоритмічної культури не означає, що необхідно 
повернутись до попередньої концепції навчання предметам циклу ''Інформатика'', але, для 
висококваліфікованого фахівця необхідно сформувати, як мінімум, базові навички. 

Сучасні парадигми програмування досить складні й багатогранні, не кажучи вже про їх реалізації. 
Окрім навчальних мов програмування, існують і спеціальні, призначені для вирішення певного кола 
задач. Однак, загальні принципи та методи програмування можна прослідкувати, розглядаючи 
візуальне програмування. 
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Історія розвитку візуальних мов програмування почалась з кінця 70-х – початку 80-х років. Основна 
ідея, яка покладена в основу візуального програмування, полягає в тому, що візуальна мова програмування 
– це мова, яка використовує деякі візуальні представлення (в додаток або замість слів та чисел) для 
обчислення того, що в протилежному випадку було б виражено в традиційні формі [1]. В той же час у 
підручниках, довідниках і словниках з віртуального програмування особливо підкреслюється, що дуже 
популярні системи програмування типу MS Visual Studio, Delphi, які здійснюють супровід процесу 
об’єктно-орієнтованого проектування та програмування, не можуть претендувати на звання класичних 
систем візуального програмування, незважаючи на розповсюдженість такого найменування [2: 42].  

Сучасний етап розвитку технологій візуального програмування характеризується підвищеним 
попитом на дані технології. Системи моделювання та аналізу здатні виконувати завдання зі швидкої 
розробки програмного забезпечення. Широке розповсюдження мобільних сенсорних пристроїв та їх 
перспективне використання в навчанні, зокрема в мобільному навчанні, спонукають до розробки 
навчальних засобів і візуального програмування [3].  

Візуальне програмування – спосіб створення програм шляхом маніпулювання графічними об'єктами 
замість написання програмного коду в текстовому вигляді. Варто розрізняти різні види візуального 
програмування: 

• графічна мова програмування (мова зі своїм синтаксисом); 
• візуальні засоби розробки (засоби проектування інтерфейсів, CASE-системи швидкої розробки 

додатків, SCADA-система для програмування мікроконтролерів тощо). 
Візуальне програмування тісно пов'язане з поняттям моделювання, що використовується в парадигмі 

об’єктно-орієнтованого програмування та є невід'ємною частиною уніфікованого процесу розробки 
програмного забезпечення. Найпопулярнішим відкритим стандартом візуального моделювання є 
стандарт UML (Unified Modeling Language), створений для визначення, візуалізації, проектування й 
документування в основному програмних систем. Він не є мовою програмування, але в засобах 
виконання UML-моделей як інтерпретованого коду можлива кодогенерація [4]. Візуалізація 
моделювання при всіх своїх перевагах не позбавлена недоліків і скептичного ставлення до неї. 
Піддаються сумнівам не тільки реалізації візуального моделювання, а й сама ідея доцільності такого 
моделювання. Водночас, існує великий клас програмного забезпечення, який, використовуючи візуальне 
моделювання, дозволяє не тільки будувати динамічні моделі, а й досліджувати їх. Для прикладу, 
середовище візуального проектування Xcos (SciCos), яке є додатком до вільно розповсюджуваного 
пакету прикладних програм Scilab, дозволяє створювати та аналізувати моделі динамічних систем [5]. 
Доволі корисним продуктом є розробка в цьому напрямку дослідників фірми ''Експериментальні об’єктні 
технології'' при Санкт-Петербургському державному політехнічному університеті Model Vision Studium, 
яка на жаль переросла до пропрієтарної системи AniLogic. Ці й не тільки ці програмні системи широко 
використовуються в університетській освіті, про що говорить значна кількість виконаних досліджень. 

Наступним класом вільного програмного забезпечення є системи візуального програмування, 
основною метою яких є підвищення розуміння графічного представлення алгоритмів для людського 
зорового сприйняття. Деякі вчені вважають, що існуючі способи запису алгоритмів і програм занадто 
важкі для розуміння й вимагають невиправдано великих трудовитрат. Ця обставина ставить нездоланний 
бар'єр для не програмістів, тобто фахівців, робота яких пов'язана з алгоритмами, але які не мають резерву 
часу, щоб навчитися виражати свої професійні знання у формі алгоритмів і програм [6]. Позиціонуєма як 
''доброзичлива російська алгоритмічна мова, яка забезпечує наочність ДРАКОН'', використовує нову 
ергономічну нотацію (дракон-схеми) й за рахунок цього суттєво полегшує алгоритмізацію та 
програмування. На думку фахівців, завдяки використанню дракон-схем алгоритми та програми стають 
більш зрозумілими, дохідливими, ясними, прозорими [7]. 

Середовище візуального програмування Scratch від MIT побудовано на принципах мови Logo та 
реалізує концепцію дитячого конструктора Lego, дозволяє візуально, оперуючи об'єктами середовища 
створювати алгоритми керування виконавцями. І хоча дане середовище позиціонується для молодшого 
шкільного віку, візуалізація не тільки процесу створення алгоритму, але і його виконання дозволяє 
студентам нематематичних спеціальностей формувати основні елементи алгоритмічної компетентності. 
Середовище стає інструментом організації розумової діяльності, формуванням культури конструктивного 
пізнання, в основі якої ідеї – самоорганізації, саморозвитку, самореалізації особистості, що відповідають 
цілям компетентнісної освіти, покладеної в основу освітніх стандартів нового покоління [8]. 

Продовженням ідей середовища Scratch є реалізований мовою JavaScript засіб програмування Google 
Blocky. Результат візуального складання блоків в Google Blocky можна скомпілювати в одну з традиційних 
мов програмування JavaScript, Dart або Python. Каліфорнійський університет в Берклі надає за відкритою 
ліцензією своє середовище Snap (Build Your Own Blocks), яке відповідає сучасним стандартам 
HTML5/JavaScript. Аналогічна розробка існує також і для платформи Mac OS X – це мова візуального 
програмування Stencyl, яка спеціалізується на швидкому створенні ігрових додатків для iOS та Flash. Не 
залишилась осторонь і платформа Android, для якої створено середовище візуального програмування App 
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Inventor, із компіляцією візуальної блочної мови в байт-код Andoid. Система з назвою СтройКод дозволяє 
створювати не тільки виконувані файли для платформи Windows, а й Web-додатки та програми й модулі в 
Delphi та Free Pascal. Не кожна із наведених систем має прикладне значення, але використання їх в 
навчальній діяльності дозволяє формувати алгоритмічну культуру студентів, давати знання про властивості 
алгоритмів та способи розв’язання задач за допомогою алгоритмів. 

Програмування анімованого 3D-середовища доступне в засобі розробки візуальної об’єктно-
орієнтованої мови програмування Alice. Однією із задач, що ставлять перед собою автори – 
направленість на певний прошарок населення, який не використовує в своїй діяльності класичне 
комп’ютерне програмування. Середовище Alice дозволяє створювати так звані ''віртуальні світи'', 
використовуючи величезний набір персонажів, об’єктів тощо. Подійно-орієнтоване програмування 
засобами візуального створення алгоритмів дії привносить в створений віртуальний світ певні 
прогнозовані дії персонажів. Досліди, що проводили вчені, дали позитивний результат із використання 
цієї системи на студентах некомп’ютерних спеціальностей не тільки підвищенням рівня їх оцінок з 
напряму ''Комп’ютерні науки'', а й підвищенням рівня засвоєння інформації з 47 % до 88 % [9]. 

Наступним класом візуального програмного забезпечення є конструктори програм, тобто такі 
середовища, в яких користувач будує програму, додаючи елементи інтерфейсу, елементи контролю, 
елементи перетворення даних тощо та створюючи зв’язки між ними. Прикладом такого середовища є 
HiAsm – система, що дозволяє створювати додатки мовою Delphi та Free Pascal для платформ Android та 
Windows CE, Web-додатків з використанням PHP, JavaScript. Так би мовити платою за використання 
візуалізації процесу програмування є обмеження всіх можливостей об’єктів середовища до найбільш 
уживаних. Середовище HiAsm не призначене для використання в навчальній діяльності, але, для 
створення повноцінних програмних продуктів тими студентами, що мають певний досвід 
програмування, і може слугувати додатковим засобом розробки програмного забезпечення.  

За загальноприйнятою класифікацією вільне програмне забезпечення, яке підтримує технологію 
візуального програмування, відносять за ступенем взаємодії з апаратною частиною обчислювальної 
системи до: 

• прикладного програмного забезпечення; 
• інструментальних засобів програмування; 
• засобів візуалізації. 
За ліцензійністю його відносять до: 
• вільного програмного забезпечення (GNU GPL, Apache License, MIT License, BSD License); 
• суспільного надбання (Public Domain). 
Висновки та перспективи подальших розвідок. Візуальне програмування є сучасною технологією, 

що не тільки досягла певних успіхів, а й має напрямки та перспективи розвитку. Хоча вона поки й не 
набула промислових масштабів у програмуванні, освітній галузі, дана технологія вже має досвід 
застосування. Результати використання візуального програмування у формуванні алгоритмічної 
культури незаперечні, а отже подальше використання із вдосконаленням методик дозволить розвинути 
алгоритмічну компетентність майбутніх студентів. 

Проаналізувавши вільне програмне забезпечення з технологією візуального програмування, можна 
виділити унікальні можливості систем і засобів візуального програмування, реалізація яких створює 
передумови для інтенсифікації освітнього процесу, а також створення методик, що орієнтовані на 
розвиток особистості: 

• миттєвий обернений зв'язок між користувачем та моделлю, алгоритмом; 
• комп'ютерна візуалізація навчальної інформації про об'єкти або закономірні процеси, явища, що 

реально відбуваються або віртуально; 
• збереження напрацьованої інформації відносно моделей та алгоритмів із можливістю її передачі, а 

також організації загального доступу до неї; 
• автоматизація процесів обчислювальної, інформаційно-пошукової діяльності, в тому числі й 

обробка результатів експериментів із можливістю багатократного повторення фрагменту або самого 
експерименту. 

Реалізація вищенаведених можливостей дозволяє організувати такі види навчальної діяльності, як: 
• реєстрація, збір, накопичення, збереження, обробка інформації про об'єкти, явища, процеси, які 

вивчаються або досліджуються, та передача інформації, яка представлена в різноманітних форматах; 
• інтерактивний візуальний діалог взаємодії користувача із системою, що характеризується на 

відміну від звичайного діалогу візуальними нетекстовими образами; 
• керування реальними об'єктами, спеціалізованими засобами моделювання діяльності; 
• керування зображенням на екрані моделей різноманітних об'єктів, явищ, процесів, в тому числі й 

тих, які реально відбуваються; 
• автоматизований контроль (самоконтроль) результатів навчальної діяльності, корекція за 

результатом контролю, тренування, тестування. 
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Величко В. Е. Использование технологии визуального программирования в университетском 
образовании средствами свободного программного обеспечения. 

Термин ''визуальное программирование'' вошло в терминологию по информатике достаточно давно, 
тем не менее существуют различные взгляды на его значение. Отделение визуального 

программирования от средств разработки интерфейсов предоставляет не только определенность 
этой технологии, но и открывает для образования неизвестные широкому кругу системы 

моделирования и программирования. Использование технологии визуального программирования, 
основанной на свободном программном обеспечении, предоставляет новые перспективы по 

формированию алгоритмической культуры будущих специалистов некомпьютерных 
специальностей. Широкое внедрение визуального программирования в образовательный процесс 

является перспективным направлением интенсификации познавательной деятельности, 
фундаментом алгоритмической компетентности. 

Ключевые слова: визуальное программирование, свободное программное обеспечение, 
алгоритмическая культура. 

Velichko V. E. The Use of Visual Programming in the University Education by Means of Free Software. 

The term ''visual programming'' has started to be used in Informatics so far, however, there are different views 
on its meaning. The separation of visual programming from development tools of interfaces provides not only 
the certainty for this technology, but also opens the systems of modeling and programming in the education 

unknown to a wide range. The use of visual programming which is based on the free software provides the new 
perspective algorithmic culture formation of future professionals of non-computer specialists. A wide 

application of visual programming in the educational process is the perspective direction of the cognitive 
activity intensification, laying the foundations of the algorithmic competence. Visual simulation systems which 
are related to the creation of the unified means of any software, when are used in training activities allow not 

only to create models, determining the nature, categories and connections, but also to perform the experimental 
calculation of the model’s conduct for parametric input data, identify behaviour of the system. Therefore the 
detection problem of the free software that supports visual programming is relevant and for its solution the 

general features of such systems and ways of their use have been analyzed. These results suggest the significant 
potential use of visual programming technologies in the educational activities and that there exist the free 

software which implements this technology and only enhances its value. Visual programming is an advanced 
technology, but also has directions and prospects. Although it has not got a large scale in programming yet but 

it has the experience in the educational application. The results of the visual programming use in the algorithmic 
culture formation are undeniable, and thus the further use with improvement techniques will allow to develop 

the future students' algorithmic competence. 

Keywords: visual programming, free software, algorithmic culture. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ АКТИВНОГО ТИПУ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 
ШКОЛИ ПІД ЧАС ЗАСВОЄННЯ ЛЕКСИКОЛОГІЇ 

У статті окреслено ефективні шляхи реалізації активного типу навчання майбутніх учителів 
початкових класів під час засвоєння лексикології. Проаналізовано практичні та теоретичні вектори 

лінгвометодики початкової школи з огляду на функції лексики в комунікативно спрямованому оволодінні 
мовою на всіх етапах мовної освіти. Обґрунтовано методичні орієнтири в розробленні теоретичних та 

прагматичних аспектів означеної проблеми. 

Ключові слова: активні методи навчання, активний тип навчання, майбутні вчителі початкових класів, 
навчання лексикології, методика розвивального навчання,  

психологічні чинники активного типу навчання. 

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку системи вищої педагогічної освіти характеризується 
прагненням науковців цілеспрямовано розв'язувати актуальні проблеми забезпечення якості освіти. З 
огляду на це в теорії педагогічної освіти намітилась тенденція до інноваційних змін у контексті нових 
вимог до методичної підготовки фахівців в умовах багаторівневої університетської освіти. 

Аналіз теоретико-експериментальних досліджень, виконаних в останнє десятиліття, дозволив 
виокремити пріоритетні напрями наукових пошуків ефективних шляхів підвищення якості вищої 
педагогічної освіти, такого важливого її сегмента, як лінгводидактика початкової школи. 

Попри значні лінгводидактичні здобутки науковців у царині методики початкової школи, приведення 
її у відповідність до Галузевого державного стандарту, методиці навчання лексикології майбутніх 
учителів початкових класів присвячено публікації, які лише частково висвітлюють методичні орієнтири в 
розробленні обраної проблеми дослідження. Тому актуальність порушеного у статті вектора студіювання 
визначається як відсутністю спеціальних досліджень з означеного напряму, так і необхідністю оновлення 
змісту та технології навчання лексикології у лінгводидактиці початкової школи відповідно до вимог та 
умов сучасної університетської освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Психолого-педагогічне обґрунтування методики 
активного розвивального навчання, як і спроба розробити на її основі спеціальні педагогічні методи і 
прийоми, подано у працях психологів та педагогів різних поколінь: Л. Варзацької, М. Вашуленка, 
Л. Виготського, Д. Ельконіна, В. Давидова, Л. Занкова, І. Зимньої, Ю. Ємельянова, А. Каніщенко, 
О. Копусь, О. Кучерук, В. Семиченко, А. Смолкіна, В. Рибалки та ін. 

У науковій літературі поряд із поняттям "активне навчання" [1] можна натрапити на такі поняття як 
"розвивальне" [2], "проблемне" [3], "групове" [4], " інтерактивне" [5], "особистісно орієнтоване" навчання 
[6]. З одного боку, відмінності у вживанні цих термінів пов'язані, на наш погляд, із контекстом розгляду 
самого поняття "активне навчання", яке розглядається нами як "розвивальне" на противагу традиційному 
"формувальному", передусім, за критерієм педагогічного результату, а також може репрезентуватися і як 
"проблемне", і як "групове" залежно від задіяних у ньому провідних психологічних механізмів 
активізації (механізмів мислення або ж механізмів функціонування групи). Термін "особистісно 
орієнтоване навчання" підкреслює первинне існування особистості і суб'єктної активності педагога 
стосовно спеціально організованої педагогічної дії [7: 104]. 

З іншого боку, функціонування вказаних понять у сучасному науковому обігу і невизначеність їх 
уживання обумовлена недостатньою увагою до психологічного обґрунтування самого навчання як 
комунікативного інтерсуб'єктивного явища, як форми існування та реалізації відносин між викладачем і 
студентом. 

Метою статті є окреслення шляхів практичної реалізації активного типу навчання майбутніх 
учителів початкової школи під час засвоєння лексикології. 

На основі аналізу й узагальнення спеціальних досліджень (монографічних праць, дисертацій, 
матеріалів науково-практичних конференцій, нормативних документів з питань мовної освіти та 
методичної підготовки майбутнього фахівця початкової школи нами: 

• охарактеризовано здобутки сучасної лінгводидактики у контексті досліджуваної проблеми, а 
також комплекс організаційних заходів, спрямованих на вдосконалення методичної підготовки 
майбутніх учителів початкової школи; 

• обґрунтовано теоретико-методологічні основи навчально-виховного процесу у вищій школі, 
сформульовано провідні принципи і методи навчання у вишах, способи активізації логічного мислення 
студентів; 
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• спроектовано зміст і технологію навчання студентів відповідно до сучасних освітніх парадигм; 
• уточнено і скореговано зміст навчальних планів і програм відповідно до освітньо-кваліфікаційних 

характеристик випускників вищих навчальних закладів та освітньо-професійних програм підготовки; 
• запропоновано лінгводидактичну модель професійної діяльності майбутнього вчителя початкової 

школи, яку репрезентовано у вигляді комплексу професійних умінь та навичок. 
Виклад основного матеріалу. Сьогодні відбувається пошук нових освітніх ресурсів, розширення 

освітнього простору, переосмислення місії педагогічних вишів у розвитку інноваційних процесів 
підготовки педагогічних працівників, і передусім, у створенні бази для розроблення сучасних навчально-
методичних комплексів, які сприяли б формуванню і задоволенню запитів на навчальні, дослідницькі та 
інноваційні види освітніх послуг. 

На відміну від традиційних підходів до вищої освіти, які орієнтовані на підготовку спеціалістів до 
певного виду професійної та функціональної діяльності, в основі сучасної парадигми педагогічної освіти 
має знаходитися цілісний розвиток та збагачення загальної культури майбутніх учителів початкової 
школи, що відображає як професійні, так і особистісні якості, потреби, інтереси та здібності, можливості 
адаптуватися та ефективно діяти в динамічних умовах сучасного життя [8: 14-15]. 

Нагальною потребою сучасної вищої педагогічної освіти є пошук шляхів кооперації між наявними 
освітніми парадигмами: культурологічною, особистісною, когнітивно-інформаційною (знаннєвою), 
компетентнісною [6; 8], що дозволяє значною мірою реалізувати диференціацію змісту навчання 
майбутніх учителів початкових класів. 

Для неперервного освітнього процесу з-поміж названих освітніх парадигм пріоритетною у процесі 
вивчення лексикології ми вважаємо культурологічну. По-перше, вона найбільш повно виражає глибинні, 
кінцеві цілі освіти, дозволяє піднятися над кон'юнктурним мисленням, навіть продиктованим чесним 
прагматизмом; по-друге, формує ціннісний погляд на якість освіти в контексті культурологічної 
парадигми, орієнтує організацію навчального процесу на гуманістичні, особистісно значущі цінності. 
Поза загальним контекстом культури вирішення будь-яких інструментальних, адаптаційних педагогічних 
завдань втрачає сенс, перетворює того, хто навчається, в об'єкт маніпуляцій, засіб для вирішення 
другорядних для нього цілей [8]. 

Прагнення побудувати цілісний освітній процес на ціннісній основі зумовлює визнання 
культурологічної парадигми як домінантної у системі вищої педагогічної освіти. Культурологічна 
парадигма не тільки не суперечить особистісно орієнтованій освіті, а й є її глибинною, сокровенною 
сутністю, сприяє успішній реалізації активного типу навчання майбутніх фахівців [9]. 

Коли знання стають надбанням особистості, вони впливають на її особистісні якості, передбачаючи 
включеність індивідуальної свідомості, першорядну самоорганізацію, зростання якої відбувається при 
педагогічно ініційованому зіткненні двох контекстів: знань і свідомості [1]. 

Відповідно, для визначення нового змісту освіти виникає об'єктивна потреба надання простору 
освітнім закладам, однак відсутність вивірених критеріїв не дозволяє відібрати зміст навчального 
матеріалу в плані його доцільності і достатності для забезпечення формування стрижневих 
компетентностей майбутніх учителів початкової школи. 

Практика показує, що кожен, хто навчається, має проходити індивідуальну траєкторію професійного 
зростання, а процес навчання має бути максимально умотивований і глибоко самостійний. У такому 
випадку він "є керованим через модульну структуру, тобто через точне визначення цілей, встановлення 
вихідного рівня знань, побудову і пред'явлення індивідуальних, мотивованих навчальних програм, що 
передбачає диференціацію знань та їх корекцію, забезпечення систематичного зворотного зв'язку, 
встановлення кінцевого рівня знань, визначення ефективності, процесу навчання через досягнення 
результату, заданого метою навчання" [7: 115]. 

Значущі й доступні для педагога проблеми є своєрідним навчальним матеріалом, дидактичне 
оброблення якого визначає рівень його активності. Тому методи навчання і, загалом, тип активного 
навчання за таких умов, з одного боку, сприяють створенню різнорівневих освітніх, програм, а з іншого, 
– зростанню індивідуального рівня методичної компетентності. За такого підходу норми і вимоги, що 
ставляться перед педагогами, не можуть бути жорстко фіксованими. 

Пропонована методика активного розвивального навчання є не просто окремою ініціативою 
викладачів чи студентів, а виступає частиною самостійного плану навчальної, методичної та науково-
дослідної роботи. 

Методика активного розвивального навчання як система управління психічним та особистісним 
розвитком студента має спільну з іншими видами навчання структуру: суб'єкт управління (викладач), 
об'єкт (педагогічний процес і результат). Головним результатом активного навчання є розвиток 
особистості не стільки як соціального індивіда, здатного до належного виконання соціальних ролей, і 
навіть не як спонтанної та творчої індивідуальності, а саме як суб'єкта навчальної взаємодії, який є 
джерелом активного пізнання і перетворення предметної та соціальної дійсності [1; 3; 10]. 
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Активне розвивальне навчання нами визначено як форма відносин між викладачем і студентом, при яких 
усі учасники займають у навчанні активну позицію (викладач – як суб'єкт навчання, ті, кого навчають, – як 
суб'єкти учіння). Суб'єкт-суб'єктний характер відношень, що складається між учасниками спільної навчально-
виховної діяльності, є суттєвою відмінністю між активним розвивальним навчанням і традиційним 
навчанням, що абсолютизує активну позицію педагога, а також гуманістичною освітою [1]. Отже, 
розвивальне навчання – це навчання, "центроване на студентові", коли активною стороною у навчально-
виховних стосунках виступає студент, а викладач створює умови для його творчого самовираження. 

Водночас активне "особистісно зорієнтоване" навчання, забезпечуючи майбутнім учителям 
початкових класів можливість самовизначитися і самореалізуватися в пізнанні через вибір та оволодіння 
способами навчальної діяльності, все ж зберігає форму зовнішнього соціального впливу на 
цілеспрямований розвиток особистості й цим відрізняється від стихійного научіння, яке супроводжує і 
ніби підтримує спонтанне, самодовільне цілепокладання індивідуального розвитку, тому й виступає як 
провідна форма в контексті гуманістичної освіти. 

Допущена рівність позицій, а відповідно, право кожного на власну думку є найважливішою ознакою 
суб'єкт-суб'єктних відношень, що проявляються у взаємному сприйнятті того, хто навчає, і того, хто 
навчається. Суб'єкт-суб'єктні відношення виявляються і в інших аспектах спілкування – особливостях 
інформаційного обміну і взаємодії у навчанні [10]. Характерними ознаками інформаційного обміну в 
активному навчанні є: інтенсифікація зворотного зв'язку від студента до студента, від студентів до 
викладача і від викладача до студентів, значна кількість різноманітних комунікативних бар'єрів (бар'єрів 
розуміння, ставлення та ін.), утворених зустрічною активністю суб'єктів спільної навчальної діяльності; 
переважне застосування переконування як інтелектуальної інформаційної дії, при якій досягається не 
просто прийняття інформації, а згода, заснована на самостійному дискурсивному висновку, що виражає 
результат суб'єктивної активності реципієнта інформації [2: 117]. 

В активному розвивальному навчанні кооперативність взаємодії (коли мета спільної навчальної 
діяльності досягається шляхом розподілу функції між учасниками процесу) виступає як головна 
характеристика способу спільної роботи викладача і студента (на противагу індивідуалізованому і 
загальногруповому способам, які переважають у традиційному навчанні). Основною формою конкурентної 
взаємодії в активному розвивальному навчанні стає продуктивний конфлікт, що сприяє формуванню більш 
усебічного розуміння проблеми, яка виникла, визнанню законності іншої аргументації, розвитку елементів 
кооперативної взаємодії і загалом організації спільної діяльності [10: 145]. 

Вимога врахування виокремлених характеристик суб'єкт-суб'єктних відношень при організації 
спільної навчальної діяльності переводиться в ранг педагогічних принципів активного навчання 
(наприклад, принцип проблемності та ін. [4: 74]). У той же час різні варіанти активного навчання 
розроблено нами залежно від того, який саме бік спілкування розглядається як провідний аспект 
організації педагогічної дії. Так, в інтерактивному навчанні моделювання умов розвитку студента 
здійснюється через створення ситуації взаємодії із реальними чи віртуальними суб'єктами спільної 
діяльності, в комунікативному тренінгу шляхом створення комунікативних ситуацій (установлення 
контакту, передача відомостей, пробудження переживань тощо), а в сенситивному тренінгу – ситуацій 
сприйняття і розуміння себе та інших за принципом "тут" і "тепер". 

У виборі конкретних методів і форм активного навчання нами враховано специфічні умови 
університетської освіти, які пов'язані, по-перше, з особливостями педагогічного контингенту, що 
отримує освіту, по-друге, з просторово-часовими характеристиками педагогічного процесу, по-третє, з 
особливостями самого педагогічного результату. 

Незважаючи на велику варіантність психологічних характеристик майбутніх учителів початкової 
школи, нами виокремлено ті особливості, які є спільними для них як студентів і становлять основу 
реалізації групових форм роботи: якісні характеристики, досвід роботи, запити, інтереси, можливості. 

Пропонованою методикою активного типу навчання передбачено застосування таких конкретних 
методів і форм активного розвивального навчання: обговорення конкретних ситуацій і ділові ігри в 
основній навчальній діяльності; метод мозкового штурму і сенситивний тренінг у навчально-методичній 
та дослідній роботі творчих груп й експериментальних майданчиків; неімітаційні методи активного 
навчання на початковому етапі навчання з подальшим застосуванням імітаційних методів; індивідуальні 
та мікрогрупові творчі завдання; матеріали, виконання яких використовуються як педагогічний засіб; 
залікові й тестові завдання, контрольно-модульні роботи як форми індивідуального рейтингу студентів. 

Такий підхід до вибору методів, форм діяльності, способів взаємодії викладача і дозволяє 
оптимізувати функціонування системи навчання майбутніх учителів початкових класів, поліпшення 
організації індивідуальної діяльності студентів і викладачів. Водночас результати аналізу психологічних 
характеристик і закономірностей активного навчання мають також теоретичне значення: вони 
розкривають зв'язок психологічних і педагогічних факторів у навчанні, конкретизують і доповнюють 
зміст педагогічного процесу активного розвивального навчання, репрезентують подальшу розробку 
суб'єкт-суб'єктної освітньої парадигми. 
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Відповідно до розробленої методики активного типу навчання нами запропоновано під час вивчення 
лексикології такі форми організації навчальних занять, як лекції, практикуми, тренінги, семінари, 
лабораторні роботи, заняття з обміну досвідом, тематичні дискусії, круглі столи тощо; види робіт: 
випускні творчі роботи, атестаційні роботи, презентації; пропонуються й інноваційні технології, які 
уможливлюють реалізацію інноваційних форм організації навчальної роботи через активне навчання. На 
практичних заняттях запрограмовано проведення тренінгів, різноманітних дидактичних ігор, аналіз 
конкретних педагогічних ситуацій. Лекції супроводжуються дискусіями, консультаціями викладача на 
запитання студентів, елементами "мозкової атаки". 

Проектування змісту навчання лексикології в умовах вищого навчального закладу відбувається у 
кількох напрямах: оволодіння системою знань і оперування ними, оволодіння системою дій, операцій та 
прийомів навчальної роботи (уміння, навички, фахова компетентність), становлення і розвитку, 
коригування мотивації навчання; удосконалення способів управління навчально-пізнавальною 
діяльністю та контролем над нею. Така схема потенційно можливої співдіяльності суб'єктів навчання 
репрезентує зміст різнопредметного навчального матеріалу, який обумовлений метою навчання і 
знаходить свою опредметнену форму в засобах навчання, відповідає положенню загальної дидактики: 
змістом кожного навчального предмета є знання, уміння, навички, професійна компетентність, а також 
досвід творчої діяльності [7]. 

За ступенем вираженості безпосереднього зв'язку в діяльності суб'єктів активного навчання, 
керування може бути розімкненим і замкненим [2: 142]. Закономірно, що операції добору термінології, 
аргументації та інтерпретації матеріалу вимагають розімкненого керування, бо помилки, неточності, 
яких студент припускається під час тлумачення того чи іншого теоретичного положення або правила 
лексикології, можуть просто виправлятися викладачем без пояснення причин їх виникнення, якщо не 
ставиться завдання діагностики тих проміжних ланок процесу засвоєння, якими зумовлені помилки. У 
цьому випадку керування здійснюється лише викладачем без установлення безпосереднього зворотного 
зв'язку з іншим суб'єктом розподіленої співдіяльності – студентами. Цілісне замкнене керування 
передбачає відстеження основних етапів засвоєння і виявлення недоліків, помилок, спільну корекцію 
процесу оволодіння теоретичним матеріалом. Найпростішими формами такого керування є опитування, 
бесіда, з'ясування повторюваності помилок, виконання завдань проблемного характеру, написання 
контрольно-модульних робіт. Із цього випливає, що керування, організоване викладачем у таких формах, 
сприяє формуванню ціннісних орієнтирів у різних видах діяльності [10]. 

Значна кількість проблем організації навчального процесу під час вивчення лексикології пов'язана з тим, 
що вибір конкретних методів і форм не завжди враховує специфічні особистісні фактори навчальної групи. 

Ознаками активності на рівні окремих психічних процесів (пізнавальних, емоційно-вольових, 
самосвідомості та ін.) у навчальній діяльності є: розуміння навчального матеріалу; вирішення 
різноманітних завдань і проблем, визначення цілей (цілепокладання), рефлексивна регуляція (володіння 
прийомами управління діяльністю, самоконтролю, саморегуляції на основі аналізу закономірностей 
самої діяльності). Психологами доведено необхідність урахування низки найбільш важливих 
психологічних факторів активізації особистості в навчанні пізнавального і професійного інтересу; 
творчого характеру навчально-пізнавальної діяльності; ігрового характеру проведення занять; 
емоційного впливу з дотриманням таких вимог: поділ групи на підгрупи – це одна з умов для кооперації 
суб'єктів спільної навчальної діяльності та інтенсифікації зворотного зв'язку між ними; врахування 
індивідуальних особливостей майбутніх учителів початкової школи (умова для виникнення 
комунікативних бар'єрів, інтенсифікації процесів міжособистісного пізнання); відсутність жорсткої 
формальної ієрархічної структури групи (така структура стримує встановлення суб'єкт-суб'єктних 
відношень); прояв активності самим викладачем. 

В організації активного навчання лексикології у спільній навчальній діяльності пропонуємо 
враховувати загальні психологічні характеристики і закономірності побудови суб'єкт-суб'єктних 
відносин між викладачем і студентом. У такому разі специфіка організації активного типу навчання у 
спільній навчальній діяльності виражається в переважному використанні таких елементів педагогічного 
процесу: дискусійних та ігрових методів навчання; контролю за процесом, а також попереднього й 
індивідуального контролю; рейтингової оцінки; полімодальних навчально-методичних засобів та 
навчально-наочних посібників, відносно малих за обсягом, більшу з порівняно традиційними засобами 
конкурентоспроможності, а також навчально-груповий характер ініціації, розробки й апробації; 
функціональних засобів наочності; кооперативних і складових педагогічних форм. В організації 
активного навчання традиційні методи, засоби і форми можуть застосовуватися як допоміжні елементи. 

Методи научіння (наприклад, наслідування, метод спроб і помилок) мають в активному навчанні 
значення фонового навантаження, виступають невід'ємним елементом спільної навчальної діяльності: 
гра, як і дискусія, дозволяє майбутнім учителям початкових класів не тільки актуалізувати власні 
здібності, а й спостерігати та копіювати поведінку інших, що веде до успіху. 
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Студіювання психолого-педагогічних джерел, власні спостереження переконують, що традиційні 
форми навчання лексикології майбутніх учителів початкової школи доцільно наповнювати новим 
змістом, адекватним сучасним вимогам суспільства, ураховувати як системотвірні чинники практичної 
реалізації загальнодидактичних та специфічних принципів навчання для організації багатоаспектної 
навчально-розвивальної діяльності студентів, застосовувати в органічній єдності всі компоненти 
активного навчання (активізація позиції суб'єкта навчальної діяльності; залучення його в процес 
самостійного здобування знань, умінь і навичок та дослідницьку діяльність; залучення до проектування 
навчального процесу на основі педагогічної взаємодії, творчості та рівноправного партнерства).  

За таких умов, на нашу думку, створюються можливості для активного залучення до формування 
змісту навчальних програм, з урахуванням їхніх професійних запитів і потреб; участі у методичних 
заходах різного статусу й тематики, розробленні навчально-методичного забезпечення. 

Запропонована нами методика активного типу навчання лексикології майбутніх учителів початкових 
класів – це не оволодіння окремими словами, поняттями, а засвоєння системи правил, формування 
усвідомленого висловлення, що здійснюється через психічні процеси уваги, пам'яті, уявлення, 
сприйняття, мислення тощо, які слугують базисом для побудови речення, висловлення взагалі та 
ситуацій спілкування зокрема. Когнітивні й діяльнісні категорії активного навчання є невід'ємною 
складовою процесу навчання лексикології, саме тому підхід до навчання як до навчально-пізнавальної 
діяльності має бути фундаментальним й інноваційним [8]. 

Висновки. Отже, навчання лексикології майбутніх учителів початкової школи доцільно будувати не як 
викладання, заучування та відтворення теорії, а як розуміння змісту слова, його багатозначності, 
конкретності чи абстрактності. Саме тому стратегічними напрямами у навчанні суб'єктів дидактичного 
процесу визначено: 1) ідею опори активного навчання на безпосередній їхній досвід та пізнавальний 
інтерес; 2) навчально-пізнавальну діяльність як продуктивну за таких умов і за таких навчальних ситуацій, 
в яких вони не зможуть не навчитися; 3) процес навчання як певної форми життєдіяльності, що охоплює 
такі послідовні фази: відчуття труднощів, формулювання проблеми як суті труднощів, висування та 
перевірка гіпотез для подолання труднощів, висновки та діяльність, відповідно до одержаних знань, що 
сприяє підвищенню ефективності навчально-виховного процесу в педагогічному виші. 
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Греб М. М. Реализация активного типа обучения будущих учителей начальной школы в ходе 
усвоения лексикологии. 

В статье определены эффективные пути реализации активного типа обучения будущих учителей 
начальных классов во время усвоения лексикологии. Проанализированы практические и теоретические 

векторы лингвометодики начальной школы с учетом функции лексики в коммуникативно направленном 
овладении языком на всех этапах языкового образования. Обоснованы методические ориентиры в 

разработке теоретических и практических аспектов этой проблемы. 

Ключевые слова: активные методы обучения, активный тип обучения, будущие учителя начальной 
школы, обучение лексикологии, методика развивающего обучения, психологические факторы активного 

типа обучения. 

Greb M. M. The Realization of the Active Type of Education of Future Primary School Teachers during the 
Process of Mastering Lexicology. 

The article deals with the effective ways of realizing the active type of education of future primary school 
teachers within the process of mastering lexicology. The practical and theoretical vectors of linguo-didactics at 
primary school based on the lexis function in the communicatively oriented process of mastering the language at 

different stages of the language education are analyzed. Methodical directions in working out the theoretical 
and pragmatic aspects of the marked problem are grounded. It is proved that it is advisable to construct 

teaching lexicology not as just the teaching, learning and reproduction of theory, but as the understanding of the 
word’s content, its ambiguity, concreteness and abstraction. The author has determined strategic directions in 
teaching subjects of the didactic process that will provide the improvement of the teaching-educational process 

effectiveness at a pedagogical institution. 

Key words: active methods of education, active type of education, future primary school teachers, teaching 
lexicology, methods of developing education, psychological reasons of active type of teaching. 
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ІННОВАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

У статті розглянуто сутність і структурy інноваційного середовища та обґрунтовано можливості 
використання його ресурсів як засобу розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх 
навчальних закладів. Інноваційне середовище створює умови для інтеграції, співробітництва, активної 

комунікації педагогічних колективів, поширення досвіду нововведень, генерування та реалізації нових 
ідей і проектів, підтримки творчих ініціатив педагогічних працівників і розвитку професіоналізму їх 

інноваційної діяльності. 
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Постановка проблеми. Вирішальну роль в ефективності реалізації нововведень у загальноосвітніх 
навчальних закладах відіграє рівень інноваційної компетентності педагогів. Переведення навчального закладу 
в інноваційний режим діяльності можливе за умови, якщо вчителі готові до змін, володіють технологіями 
експертизи, проектування, впровадження, моніторингу інновацій, здатні до інформаційно-комунікативної 
взаємодії, рефлексії й осмислення досвіду нововведень. Водночас, наявний стан характеризується низьким 
коефіцієнтом реалізації педагогами нововведень, що обумовлює необхідність пошуку та застосовування 
ефективних способів і форм розвитку інноваційної компетентності педагогічних працівників. Провідною 
тенденцією у вирішенні цієї задачі є створення інноваційного середовища та максимальне використання його 
ресурсів для підвищення професіоналізму інноваційної діяльності педагогів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методологія середовищного підходу в управлінні 
навчальним закладом орієнтується на створення умов для самоактуалізації і саморозвитку учасників 
освітнього процесу, формування їх інноваційної культури, стимулювання творчих ініціатив, професійних 
і міжособистісних взаємин (В. Баришніков, С. Дерябо, В. Докучаєва, Л. Загрекова, Р. Касіна, А. Каташов, 
О. Крутенко, В. Лазарєв, Ю. Мануйлов, Н. Нємова, І. Нікітін, А. Сбруєва, В. Сєріков, В. Слободчіков, 
О. Трінітатська, І. Чистякова, І. Фрумін, В. Ясвін та ін.). 

Водночас, у практиці роботи з педагогічними колективами загальноосвітніх навчальних закладів не 
приділяється належна увага організації таких структур, які забезпечували б повноцінне використання 
потенціалу інноваційного середовища як інтегрованого засобу мотивації, підтримки, управління, 
рефлексії інноваційної діяльності педагогів та активізації їх професійного розвитку. 

Метою статті є обґрунтування можливостей використання ресурсів інноваційного середовища як 
засобу розвитку інноваційної компетентності педагогів загальноосвітніх навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. Систему розвитку інноваційної компетентності педагогів ми 
розглядаємо як інтеграцію об’єктів і суб’єктів інноваційного процесу й цілісність організаційно-
педагогічних моделей, умов, форм, методів, способів, що забезпечують можливість включення педагогів 
у творче розвивальне середовище, в якому актуалізується, зростає й реалізується їх інноваційний 
потенціал завдяки взаємодії з іншими новаторами, навчальними закладами, обміну знаннями, рефлексії й 
набуття досвіду реалізації інновацій. 

Системоутворювальним компонентом такої системи є мета – оволодіння педагогами й керівниками 
загальноосвітніх навчальних закладів сучасними моделями інноваційних процесів і технологіями 
реалізації нововведень. Для досягнення цієї мети на першому рівні системи необхідне створення 
відповідних структур, які в сукупності організовують інноваційне середовище – педагогічно доцільно 
влаштований акмеологічний простір життєдіяльності, який сприяє розвитку потенційного ресурсу 
особистості педагога. Загальноосвітні навчальні заклади як суб’єкти інноваційно-педагогічного 
середовища співпрацюють чи є членами навчально-наукових комплексів ''Школа-ВНЗ'', шкіл 
новаторства, різних асоціацій та об’єднань, які займаються інноваційною діяльністю, прагнуть та є 
цікавими й корисними для співробітництва.  

Цілісно й успішно розвиток інноваційної компетентності педагогів, передусім, відбувається за умови 
належного рівня внутрішньошкільного інноваційного середовища, який визначається сформованістю 
місії, цілей і стратегії розвитку навчального закладу, наявністю творчого соціально-психологічного 
клімату, ефективних систем управління й інформаційно-методичного супроводу нововведень, дієвими 
зв’язками й способами комунікації як в самому закладі освіти так і з іншими інноваційними установами. 

Середовище інноваційного освітнього закладу – це організований простір соціально-культурних, 
предметно-дизайнерських, навчально-виховних, комунікативно-партнерських і демократично колегіальних 
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умов, у яких реалізується інноваційна функція школи. За функціональним призначенням інноваційне 
середовище є розвиваючим, оскільки це сукупність цілеспрямовано організованих просторів, континуум 
яких базується на введенні цінних для кожного суб'єкта духовних смислів і можливостей, які мають 
одночасно опосередковано потужну й швидку дію, що виявляється в синергетично природному ефекті 
розвитку тих чи інших індивідуальних здібностей у відповідь на ненасильницький запит соціуму [1: 14]. 

У соціокультурному плані інноваційне середовище вводить учителя як суб’єкта інноваційних 
процесів у певний тип культури, соціальних, професійних, особистісних відносин, цінностей, мислення, 
в результаті чого формується його спосіб життя й опосередковується розвиток інноваційного типу 
особистості. Однак при організації інноваційного середовища потрібно мати на увазі, що його 
розвивальна функція спрацює тільки тоді, коли педагог буде бачити в ньому можливості обирати й 
конструювати індивідуальні цілі й траєкторію професійного саморозвитку. 

Управління розвиваючим інноваційним середовищем, передусім, спрямовано на розвиток 
професіоналізму вчителів та здійснюється за допомогою зміни функцій внутрішкільного управління, а 
саме: 1) інформаційно-аналітичної функції (визначає динаміку професійної позиції вчителів, їх 
педагогічного мислення та рефлексії); 2) планово-прогностичної функції (стимулює розвиток 
педагогічного цілепокладання та прогнозування); 3) організаційно-виконавської функції (в єдності з 
мотиваційною обумовлює взаємообмін педагогічним досвідом у колективі, активізацію професійної 
самоосвіти і самовиховання); 4) контрольно-діагностичної функції (сприяє формуванню педагогічної 
відповідальності, розвитку самоорганізації, технологічному осмисленню власної діяльності та її 
орієнтації на реальні позитивні результати) [1: 15]. 

Визначальними характеристиками інноваційного освітнього середовища є здатність до 
самовідтворення й самооновлення у відповідності із потенційними можливостями усіх складових його 
елементів [2: 7]. Науковці зазначають, що динамічність чинників середовища, їх інтенсивність і 
суб’єктивна значущість для людини викликає динаміку психічної діяльності, змінює її стани, що є 
передумовою загальних змін інтелектуально-особистісних, отже, передумовою різнобічного розвитку й 
саморозвитку особистості [3: 26]. 

У функціональному значенні інноваційне середовище – це не стільки сукупність певних об’єктів, а 
більше процес взаємодії його суб’єктів, у якій відбувається як розвиток самого середовища, так і 
професійний та особистісний розвиток педагогів. Тому для запуску процесів функціонування 
інноваційного середовища й взаємодії його суб’єктів вводяться нелінійні моделі інноваційного процесу: 
інтеграції, інноваційних мереж, обміну знаннями і швидкого навчання.  

Інтегративна модель інноваційного процесу реалізує функції встановлення взаємозв’язків, 
взаємовідношень, координації дій усіх структур системи розвитку інноваційної компетентності педагога. 
Також така модель оптимально об’єднує в собі два типи взаємодій: внутрішніх – всередині навчального 
закладу й зовнішніх – з іншими об’єктами та суб’єктами інноваційного середовища. Функціонально 
інтеграція значно посилює горизонтальні зв’язки між суб’єктами за рахунок створення спільних 
організаційних структур та реалізації спільних функцій. 

При інтегративній моделі інноваційний процес здійснюється як комплекс відносин між науковими 
установами й навчальними закладами, в яких реалізуються інновації. Тому рівень розвитку інноваційної 
інфраструктури визначається не тільки наявністю відповідних інституцій, а й ефективністю взаємодії 
між ними, упровадженням інформаційно-комунікативних технологій обміну знаннями, дієвою системою 
управління інноваційними процесами. Інноваційна інфраструктура (лат. іnfra – нижче, під і structura – 
побудова, розміщення) – це сукупність взаємопов’язаних, взаємодоповнюючих систем і відповідних їм 
організаційних і управлінських підсистем, необхідних і достатніх для ефективного здійснення 
інноваційної діяльності [4: 630].  

У сучасну інформаційну епоху, коли знання й інформація стають основними ресурсами і 
спроможність їх використання в практичній діяльності визначають інноваційність освітньої установи, 
інформаційно-комунікативна компетентність педагога значною мірою мірі визначає його здатність до 
реалізації інновацій. Тому для ефективності процесу розвитку інноваційної компетентності педагогів 
важливим є включення навчального закладу, його керівників і педагогів у різноманітні інноваційні 
освітні мережі. Головні цілі їх створення А. Сбруєва вбачає у забезпеченні можливостей для постійного 
обміну новими ідеями та взаємодії практиків [5]. 

Мережеві моделі інноваційних процесів забезпечують більш високу інтеграцію їх суб’єктів, оскільки 
створюють гнучку організаційну структуру, яка дозволяє оперативно й ефективно реагувати на зміни й 
модифікуватися завдяки розвинутим базам даних й ефективних зовнішніх каналах зв’язку та засобів 
комунікації. Сутнісною відмінністю інноваційних мереж є зміщення системи взаємодії з ієрархічних 
структур на горизонтальну мережеву – пряму, колегіальну взаємодію рівноправних, добровільних 
партнерів, які допомагають один одному в спільній діяльності. Інноваційні мережі створюються на 
основі загальних інтересів та потреб організацій, що входять до них. Водночас, відкритість для інших, 
цінність пріоритетів саморозвитку кожної людини, децентралізованість, нелінійність і креативність у 
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конфігурації структури створюють умови свободи вибору кожного в інноваційній мережі своєї ніші, 
своїх функцій, завдань і способів діяльності. За своєю сутністю і способом існування інноваційні мережі 
синергетичні. Н. Кочубей із позицій синергетичного підходу характеризує мережу як суперскладне 
утворення, оскільки мережа процесуальна, в кожний момент інша, самореферентна, існує разом з 
присутніми в ній користувачами, трансгресивна, у ній постійно відбувається виникнення нового, 
породження змісту, який нібито виходить за межі самої мережі [6: 96].  

Освітні мережі являються ефективною моделлю створення нових знань, дифузії інновацій, мотивації 
інноваційних змін. Інноваційні освітні мережі – це організаційні структури навчальних закладів, 
об’єднаних спільною інноваційною ідеєю та діяльністю, спрямованою на підвищення ефективності 
навчально-виховного процесу та якості його результатів, управлінської діяльності, а також поширення 
інноваційного досвіду в межах мережі навчальних закладів і поза нею [7: 288]. Специфіка інноваційних 
освітніх мереж полягає в ефективних технологіях комунікації, синергії інтелектуальних ресурсів, 
об’єднаного використання інноваційних потенціалів навчальних закладів, необхідних для генерування та 
реалізації нових спільних проектів. 

Важливим чинником розвитку інноваційної компетентності в інноваційних мережах є те, що вони 
сприяють встановленню неформальних особистісних ділових зв’язків між керівниками, педагогами 
різних навчальних закладів, науковцями, редакторами педагогічних видань та іншими людьми. Оскільки 
співробітництво завжди зароджується як співпраця між людьми, то в багатьох випадках такі неформальні 
відносини задали початок створення широкого спектру асоціацій, освітніх мереж тощо [7: 293]. Історія 
становлення інноваційних шкіл свідчить, що саме участь їх фундаторів у різноманітних освітніх 
асоціаціях сприяла широкій популяризації, поширенню й практичному втіленню їх реформаторських 
ідей. Так П. Петерсон був членом міжнародної спілки ''За оновлення освіти'', постійно брав участь у 
всесвітніх конгресах, підтримував наукові зв’язки з педагогами багатьох країн, мав дружні й професійні 
контакти з колегами-однодумцями Ж.-О. Декролі, Джоном та Елен Дьюї, В. Кілпатріком та ін. [8: 103]. З 
1929 р. діє Міжнародна асоціація М. Монтесорі (Association Montessori International – AMI). У 1993 р. 
було створено Міждержавну альтернативну Монтесорі-асоціацію (МАМА), що об’єднала учених і 
педагогів-практиків України, Росії, Білорусії, Казахстану, які вивчають, удосконалюють і застосовують її 
технологію [8: 85]. Інформаційно-консультативними центрами для інноваційних навчальних закладів і 
педагогів є різні міжнародні й вітчизняні об’єднання вальдорфських шкіл.  

Проект асоційованих шкіл ЮНЕСКО спрямований на посилення гуманістичних, етичних, культурних 
і міжнародних аспектів освіти, забезпечення глибоких знань у галузі прав людини, демократії, 
міжкультурних зв'язків та захисту довкілля в системі ООН. В Україні працює 58 різних типів навчальних 
закладів асоційованих шкіл ЮНЕСКО. Серед них в процесі дослідження нами вивчався досвід 
інноваційної діяльності Гуманітарної гімназії № 23 та Ліцею № 25 м. Житомира. 

Досить активно й продуктивно діє Асоціація керівників закладів освіти України ''Відроджені гімназії 
України'' (Асоціація ВГУ), яка є Всеукраїнською громадською організацією, що створена на засадах 
добровільності, спільності інтересів, рівноправності, взаємоповаги його членів, самоврядування, 
колективності керівництва, законності та інформаційної відкритості. Основними завданнями Асоціації 
ВГУ є: сприяння запровадженню новітніх програм, проектів і технологій у сфері освітньої діяльності; 
проведення семінарів, конференцій, навчаючих шкіл, тренінгів з питань удосконалення навчально-
виховної роботи; організація обміну інформацією про нові технології, моделі та методики управління; 
консультативна та практична допомога членам Асоціації у підготовці та перепідготовці керівних 
педагогічних кадрів; участь в освітянських проектах та програмах у масштабах України і міжнародній 
співпраці з аналогічними асоціаціями [9]. Асоціація спільно з партнерами (журнали ''Директор школи'', 
''Шкільний світ'' та ін.) щорічно проводять конкурс ''Школа ХХІ століття'', який спрямовано на розвиток 
творчої діяльності педагогічних колективів із метою оновлення змісту освіти, поширення досвіду кращих 
навчальних закладів України, підвищення професійної майстерності педагогів, підтримки інноваційних 
розробок і технологій, утвердження пріоритетів освіти й піднесення іміджу вчителя в суспільстві [10].  

Останніми роками засновуються й активно працюють зональні, регіональні, обласні й всеукраїнські 
школи новаторства, які є ефективною є формою підвищення фахового рівня керівних, педагогічних і 
науково-педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів. Діяльність 
Всеукраїнської школи новаторства спрямована на створення інноваційного освітнього простору й 
організації в ньому професійної взаємодії та співпраці фахівців з різних регіонів України для обміну 
перспективними моделями новаторського досвіду [11]. 

Відзначимо, що інноваційно активні навчальні заклади, їх керівники зазвичай є членами не однієї, а 
різних асоціацій, співтовариств, програм, що суттєво розширює їх можливості професійної комунікації, 
співпраці й орієнтації у тенденціях розвитку сучасної освіти.  

Висновки. Таким чином, інноваційне середовище сучасного загальноосвітнього навчального закладу 
є складною, динамічною системою й визначається як цілісність соціально-психологічних, організаційно-
педагогічних, інформаційно-комунікативних, матеріальних, технологічних та інших умов, що в єдності 
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виступають засобом стимулювання, підтримки, організації, рефлексії інноваційної діяльності педагогів. 
Розвиток інноваційної компетентності педагогів як соціально-педагогічна система характеризується 
відкритістю, креативністю, інтегративністю, самоорганізованістю, саморозвитком структури і функцій, 
динамічністю, що визначає її високу адаптивність до потреб її суб’єктів і змін зовнішнього середовища. 
Результатом розвитку інноваційної компетентності педагогів є зростання інноваційного потенціалу 
загальноосвітнього навчального закладу, що визначає здатність його колективу освоювати й 
реалізовувати інновації. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці та апробації технології розвитку 
інноваційної компетентності педагогів в умовах інноваційного середовища. 
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Коновальчук И. И. Инновационная среда как средство развития инновационной компетентности 
педагогов общеобразовательных учебных заведений. 

В статье рассмотрены сущность и структура инновационной среды и обоснованы возможности 
использования ее ресурсов как средства развития инновационной компетентности педагогов 

общеобразовательных учебных заведений. Инновационная среда создает условия для интеграции, 
сотрудничества, активной коммуникации педагогических коллективов, распространения опыта 

нововведений, генерирования и реализации новых идей и проектов, поддержки творческих инициатив 
педагогических работников и развития профессионализма их инновационной деятельности. 

Ключевые слова: инновация, инновационная компетентность, инновационная среда, интеграция, 
инновационные сети, инновационная деятельность, взаимодействие, обмен опытом. 

Konovalchuk I. I. The Innovative Environment as a Means of the Teachers' Innovative Competence in 
Secondary Schools. 

The article describes the nature and structure of the innovational environment and the reasonable possibility of 
using its resources to encourage the development of the teachers' innovative competence in secondary schools. 
The innovative environment is a complex, dynamic system of social-psychological, organizational, educational, 

informational and communicational, financial, technological and other means of institution transfer in the 
innovative mode of activity. The innovative environment creates conditions for integration, collaboration, active 
communication of educational groups, sharing the experience of innovation, generating and implementing new 
ideas and projects, the support for the creative initiatives and the teachers' professional development of their 

innovation. In the functional sense, the innovative environment is the interaction of its subjects, in which there is 
the development of the environment as well as the teachers' professional and personal development. The main 

subjects of the innovational and teaching environment is education, creative group of teachers who interact with 
various social institutions engaged in the innovative activities, cooperation and strive to be interesting and 

useful for the collaboration. The socio-cultural environment introduces an innovative teacher as the subject of 
the innovational processes in the certain type of cultural, social, professional and personal relationships, values, 

thinking. The innovative environment is characterized by openness, creativity, self-organization, self-
development structure and function, indicating its high adaptability to the needs of its stakeholders and external 

changes. The result of the teachers' innovative competence is an increase in the innovative capacity of an 
educational institution that determines the ability of its staff to develop and implement innovations. 

Keywords: innovation, innovative competence, innovative environment, integration, innovative networks, 
innovation, cooperation, exchange of experience. 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ОСВІТА В СВІТЛІ АНДРАГОГІЧНОГО ПІДХОДУ 

У статті визначено співвідношення концепції післядипломної освіти і концепції андрагогіки як науки про 
освіту дорослих. Обґрунтовано головні відмінності між теоретичними конструктами андрагогіки і 

педагогіки в системі освіти; визначено андрагогічний зміст головних функцій післядипломної освіти в 
Україні. Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні основних засад 

компетентнісного підходу до післядипломної освіти в України. 

Ключові слова: андрагогіка, освіта дорослих, післядипломна освіта. 

Постановка проблеми. В умовах розробки та реалізації в Україні концепції ''освіти впродовж життя'' 
набуває особливого значення система післядипломної освіти як окрема соціальна інституція. 
Необхідність отримання післядипломної (в тому числі й другої вищої) освіти, як правило, мотивується 
динамічними змінами професійної діяльності фахівця, або ж зміною виду професійної діяльності і, як 
наслідок, потребою в набутті нових професійних знань. 

Система післядипломної освіти в Україні побудована досить добре, проте це стосується переважно 
післядипломної педагогічної, медичної, технічної освіти. Інші галузі професійної діяльності, займаючи 
на ринку праці свою нішу, мають недостатньо розгалужену мережу установ і навчальних закладів, які 
здійснюють післядипломну підготовку фахівців. Тому їхню функцію взяли на себе університети як 
заклади, які мають можливість мобільно реагувати на потреби й кон’юнктуру ринку праці, наділені 
достатнім науково-технічним і методичним ресурсом для післядипломної підготовки (докваліфікації, 
перекваліфікації) фахівців. 

Розвиток післядипломної освіти як компонента освіти упродовж життя розглядають у своїх працях 
В. Буренко [1], А. Кузьмінський [2], Н. Протасова [3], Р. Салімов, О. Савінов [4], Л. Сігаєва [5] та ін. 
Андрагогічні засади функціонування системи освіти в Україні та за кордоном розробляють 
С. Вершловський [6], С. Змєєв [7], Ю. Кулюткін [8], Л. Турос [9], С. Хаул [10] та ін. 

Проте поза увагою науковців часто залишаються теоретичні засади післядипломної освіти у світлі 
провідних науково-педагогічних підходів, як-от компетентнісного, діяльнісного, андрагогічного. На нашу 
думку, саме андрагогічний підхід, представляючи методологію освіти дорослих, дає можливість реалізувати 
основні аналітико-синтетичні методи наукового пошуку в галузі освіти дорослих та виробити спеціальну 
методологію набуття знань, умінь і навичок у дорослому віці, залежно від освітніх потреб особистості. 

Метою статті є визначення методологічного змісту андрагогічного підходу у вирішенні проблем 
розвитку післядипломної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Андрагогіка як науково-педагогічна теорія стала розвиватися у світі в 
середині ХІХ століття, а в 1926 р. з’явилася перша наукова праця у цій галузі ''Про значення освіти 
дорослих'' (The Meaning of Adult Education) Едварда Ліндемана [11: 5]. У 1970 році було опубліковано 
фундаментальну працю американського педагога і філософа Малкома Ноулса Сучасна практика освіти 
дорослих. Андрагогіка проти педагогіки'' (The modern practice of adult education), де автор відстоював 
принципові відмінності між традиційними педагогічними підходами до освіти підростаючого покоління 
та андрагогічними – до освіти дорослих людей [12]. Ґрунтовний аналіз специфіки мотивації, ставлення 
дорослих до освіти і результатів освітньої діяльності в дорослому середовищі дав можливість ученому 
виділити основні відмінності між андрагогікою і педагогікою на рівні знань, навчального процесу, ролі 
суб’єктів навчання, змісту освіти. Означені відмінності відображені нами у таблиці 1. 

Таблиця 1. 
Основні відмінності між теоретичними конструктами андрагогіки і педагогіки в системі освіти 
Основні рівні відмінностей Андрагогіка Педагогіка 

На рівні знань. Переважають практико-
орієнтовані, життєво й професійно-
важливі знання. 

Переважають теоретичні, 
абстрактні знання, викладені у 
традиційних підручниках і 
посібниках. 

На рівні реалізації отриманих 
знань. 

Реалізація отриманих знань одразу 
після завершення освітнього 
процесу. 

Реалізація отриманих знань, 
відтермінована на визначене / 
невизначене майбутнє. 

На рівні мотивації до навчання. Мотивація переважно на зміни в 
професійному / особистісному 
статусі. 

Мотивація переважно на 
кількісні показники рівня знань 
(оцінки). 

На рівні суб’єкта визначення 
змісту освіти. 

Зміст освіти визначають рівноправні 
суб’єкти освітнього процесу – 
студенти / курсанти і викладачі. 

Зміст освіти визначається 
вчителем та органами 
управління освітою. 
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На рівні особливостей ролі 
вчителя. 

Викладач виступає мотиватором 
до отримання певної сукупності 
знань та рівноправним суб’єктом 
освітнього процесу. 

Вчитель виступає джерелом 
навчальної інформації. 

На рівні педагогічного 
спілкування (взаємодії). 

Переважає горизонтальна 
педагогічна взаємодія. 

Переважає вертикальна 
педагогічна взаємодія. 

На рівні програми навчання. Програми навчання 
характеризуються як гнучкі та 
мобільні. 

Програми навчання жорстко 
регламентовані стандартами. 

На рівні педагогічного 
авторитету і впливу суб’єктів 
навчального процесу. 

Домінуючий вплив справляє 
власний (вітагенний) досвід 
суб’єктів освітнього процесу. 

Домінуючий вплив справляє 
досвід педагога та носії 
навчальної інформації. 

Провідними мотиваторами до навчання дорослих, як свідчать дослідження М. Акопової, Н. Ферсмана 
[13], М. Дудіної [14], Ю. Дрешер [15], В. Дресвянникова [16] та ін., є отримання більш високого рівня 
освіти, набуття нової професії, підвищення кваліфікації, зростання конкурентоспроможності на ринку 
праці, потреба у спілкуванні та нових враженнях, розвиток творчих та інтелектуальних здібностей, а 
також попередження старіння. Доросла людина як учень має низку специфічних характеристик, серед 
яких найважливішими є: 

− наявний вітагенний досвід, що принципово відрізняється від досвіду учня школи; 
− прагнення до незалежності в отриманні знань; 
− орієнтація на вирішення проблем, в тому числі й когнітивного характеру; 
− прагнення до швидкого використання отриманих нових знань, умінь та навичок; 
− рівноправний статус у взаємодії з викладачем; 
− навчання поряд із виконанням професійних і соціальних обов’язків; 
− зниження інтелектуальних здібностей у старшому віці [16]. 
Основні завдання післядипломної освіти викладено у Проекті Положення про післядипломну освіту у 

сфері вищої освіти України [17]. Вони вміщують такі основні аспекти діяльності цього соціального інституту: 
− поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, навичок та компетентностей фахівців 

відповідно до досягнень науково-технічного прогресу та вимог ринку; 
− удосконалення професійної майстерності та розширення фахової компетенції; 
− сприяння інноваційному розвитку особистості, її здатності адаптуватись до умов суспільства, що 

стрімко трансформується; 
− стимулювання потреби у загальній та професійній самоосвіті; 
− формування потреби особистості в інтелектуальному, культурному і духовному розвитку, 

орієнтації особи на збереження та примноження гуманістичних суспільних цінностей; 
− сприяння формуванню громадянської позиції особи, здатності до життя в умовах сучасної 

цивілізації, демократичного розвитку суспільства. 
Виходячи зі сформульованих функцій післядипломної освіти, ми спробували екстраполювати їх на 

теоретичне підґрунтя андрагогіки, як це представлено у таблиці 2. 
Таблиця 2. 

Андрагогічний зміст основних функцій післядипломної освіти в Україні 
Функція післядипломної освіти Андрагогічні засади реалізації означеної функції 

Поглиблення, розширення, оновлення знань, умінь, 
навичок та компетентностей фахівців відповідно 
до досягнень науково-технічного прогресу та 
вимог ринку. 

Андрагогіка дає можливість переосмислити 
знаннєву та особистісно орієнтовану парадигми 
освіти у площині освітніх потреб дорослої людини. 

Удосконалення професійної майстерності та 
розширення фахової компетенції. 

Має відбуватися з урахуванням специфіки процесу 
навчання для дорослих – на методологічному, 
теоретичному, технологічному рівні. 

Сприяння інноваційному розвитку особистості, її 
здатності адаптуватись до умов суспільства, що 
стрімко трансформується. 

Повинні враховуватися здатності дорослої людини 
до адаптації у новому / зміненому професійному чи 
соціальному середовищі. 

Стимулювання потреби у загальній та професійній 
самоосвіті. 

Доросла людина перебуває в стані постійного 
оновлення своїх знань, переважно на 
позаінституційному та оказіональному рівні. 
Андрагогіка як теоретичний підхід дає можливість 
розробки концепції стимулювання означених 
потреб на інституційному рівні. 

Сприяння формуванню громадянської позиції 
особи, здатності до життя в умовах сучасної 
цивілізації, демократичного розвитку суспільства. 

Андрагогіка дає можливість систематизувати й 
узагальнити наявний педагогічний потенціал для 
позитивних суспільних трансформацій за 
допомогою післядипломної освіти. 
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Сучасна андрагогіка сповідує основні принципи освіти дорослих, які цілком можна реалізувати як 
принципи діяльності системи післядипломної освіти, а саме: 

1. Принцип пріоритетності самостійного навчання. У системі післядипломної освіти цей принцип 
реалізується внаслідок науково- та навчально-методичного забезпечення на основі пріоритету 
самостійного поповнення знань, в тому числі в форматі дистанційного навчання. 

2. Принцип спільної діяльності суб’єктів освітнього простору. Його специфіка в системі 
післядипломної освіти полягає у тому, що викладач фактично виступає когнітологом, консультантом, а 
зміст освіти визначається з огляду на точку зору студента / слухача, викладача, його одногрупників і 
часто – замовників на освітній результат (докваліфікації, перекваліфікації). 

3. Принцип використання вітагенного досвіду. Післядипломна освіта має гнучко реагувати на 
реальний професійний, соціальний, особистісний досвід студентів / слухачів з метою внесення змін до 
робочих програм навчання (навчальних ситуацій та технологій, тематики індивідуальних завдань, 
курсових проектів тощо). 

4. Принцип індивідуалізації навчання: може бути реалізований у системі післядипломної освіти у 
вигляді запровадження індивідуальних планів роботи студентів / слухачів залежно від поставленої перед 
навчальним процесом мети. 

5. Принцип елективності навчання, за яким у системі післядипломної освіти студент / слухач має 
можливість вільного вибору змісту, форм і методів навчання, а також часу навчання, якщо це відповідає 
загальному навчальному плану післядипломної підготовки. 

6. Принцип рефлективності: у системі післядипломної освіти спостерігається достатньо свідоме 
ставлення студентів / слухачів до мети, змісту та результатів навчання. 

7. Принцип актуалізації результатів навчання: слухачі / студенти у системі післядипломної освіти 
мотивовані до якнайшвидшої перевірки чи впровадження отриманих знань у практиці діяльності. 

8. Принцип особистісного розвитку, за яким система післядипломної освіти спрямовується на 
вдосконалення особистості, розвиток її здатності до самонавчання. 

Висновок. Таким чином, нами з’ясовано співвідношення концепції післядипломної освіти та 
концепції андрагогіки як науки про освіту дорослих. Обґрунтовано основні відмінності між 
теоретичними конструктами андрагогіки і педагогіки в системі освіти; з’ясовано андрагогічний зміст 
основних функцій післядипломної освіти в Україні. 

Перспективи подальших досліджень вбачаються нами в обґрунтуванні основних засад 
компетентнісного підходу до післядипломної освіти в України. 
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Косыгина Е. В. Последипломное образование в свете андрагогического подхода. 

В статье определено соотношение концепции последипломного образования и концепции андрагогики 
как науки об образовании взрослых. Обоснованы основные отличия между теоретическими 

конструктами андрагогики и педагогики в системе образования; определено андрагогическое 
содержание основных функций последипломного образования в Украине. Перспективы дальнейших 

исследований состоят в обосновании основ компетентностного подхода к последипломному 
образованию в Украине. 

Ключевые слова: андрагогика, образование взрослых, последипломное образование. 

Kosygina E. V. Post-Graduate Education in the View of the Andragogical Approach. 

The article determines the correspondence of the post-graduate education conception and the andragogical 
conception as the science about the adults' education. Main differences between theoretical constructs of 

Andragogy and Pedagogy in the educational system are revealed; the andragogical content of main functions of 
the post-graduate education in Ukraine is determined. Perspectives for further researches are in the justification 

of bases of the competence-based approach to the post-graduate education in Ukraine 

Key words: andragogy, adults' education, post-graduate education. 
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БІОЛОГІЧНІ ЗНАННЯ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНИХ ІДЕЙ І ЦІННОСТЕЙ У 
ГРОМАДЯНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

У статті розглянуто окремі аспекти сучасних біологічних знань, показано їхній зв'язок із природничими 
та соціальними науками; розкрито положення щодо специфічності місця й ролі людини у планетарному 
різноманітті усього живого; визначено роль біологічних знань у процесі трансформації політичних ідей 

та цінностей, що слугують їх підґрунтям. Проаналізовано сутність політичних ідей як активуючих 
суспільну свідомість умоглядних моделей облаштування світу; показано, що науковий прогрес 

біологічних наук має у перспективі політичні наслідки. Автор акцентує увагу на необхідності створення 
умов для формування реального громадянського суспільства на принципах справедливості, "ноосферної 

гармонії" і розумного самообмеження людини у своїх потребах. 

Ключові слова: біологічні дослідження, способи пізнання, біосфера, природа, суспільство, особистість, 
біотехнологія, біополітика, ідеал, аксіологічна сфера. 

Постановка проблеми. XXI століття по праву вважається століттям біології, яка неупинно набуває 
ознак не тільки природознавчої, але й соціогуманітарної галузі знань. Біологічні знання стають 
необхідними в процесі вирішення проблем у таких галузях знань, як екологія, етика, естетика, 
кібернетика, психологія, історія, політологія, лінгвістика, астрономія тощо. Наукові результати у сфері 
біології мають вирішальне значення для розробки стратегічних планів політичного, економічного й 
культурного розвитку України, а також у процесах реформування системи освіти в контексті вимог, 
зумовлених формуванням сучасного громадянського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання дослідження тих або інших аспектів впливу 
біологічних знань на формування політичного життя суспільства були та є предметом вивчення як 
зарубіжних, так й вітчизняних науковців. Варто відзначити як такі, що стали вже класичними твори 
Дж. Агамбена, Р. Бланка, С. Ерліка, Л. Колдуела, Е. Канетті, Р. Карпинської, Ф. Ніцше, О. Олескіна, 
А. Печчеі, Т. Роззака, М. Рьюза, Дж. Теннера, Дж. Уайнера, М. Фуко, Ф. Фукуями, Дж. Харрісона та 
інших. Проблеми біополітики, біосоціології, біофілософії знаходяться у полі зору й вітчизняних 
дослідників, зокрема Д. Шевчука, Л. Гармаш, С. Крилової, В. Чешка. 

Мета дослідження – з’ясувати особливості процесу впливу біологічних знань на формування 
політичних ідей та цінностей у громадянському суспільстві. 

Виклад основного матеріалу. В умовах сьогодення, коли критичний рівень екологічного стану 
планети став пріоритетною проблемою людства, коли окремі аспекти біологічних досліджень, таких як 
генна терапія, клонування тварин, корекція соціальної поведінки людини нейрохімічними засобами, 
суспільно-політичне значення біології безумовно підсилюється. Визначальною рисою біології варто 
вважати певну гетерогенність об’єктів її дослідження, паралельне існування різних способів пізнання, 
відмінних між собою образів біологічної реальності. На думку К. Хайлова, у процесі свого розвитку 
біологія сформувала емпіричні, теоретико-емпіричні та абстрактно-теоретичні (аксіоматичні) конструкції. 
Посилений науковий інтерес викликають генералізовані (загально біологічні) конструкції, серед яких: 

1. Концепція живої природи як сукупності біологічних видів. 
2. Концепція живої природи як сукупності структурних рівнів організації від елементарних часток до 

біосфери. 
3. Функціональна концепція багаторівневої природи, яка охоплює процеси життя на різних рівнях 

колообігу речовин та енергії, замкнених у біосфері, тобто практично безвідходних [1].  
З одного боку, до біологічних досліджень активно долучаються спеціалісти в області фізики, хімії, 

математики, космології, стимулюючи розвиток біофізики, біохімії, генетики, молекулярної біології, 
космобіології тощо. З іншого, – біологія усе активніше співпрацює із суспільними науками, 
демонструючи методологічну єдність, пізнавальну моноцільність та світоглядну конгеніальність. 

Переконливою вбачається думка канадського дослідника М. Рьюза, котрий стверджував: "Я 
абсолютно впевнений, що у майбутньому біологія з’єднається із соціальними науками, а з іншого боку, – 
з науками фізичними" [2: 302].  

Аналогічне переконання висловлює і В. Борзенков: "Однією з основних особливостей живої природи 
як об’єкта наукового пізнання, що визначає багато специфічних рис біологічного пізнання, є те, що жива 
природа розміщена в ієрархії форм руху матерії між неорганічною природою та соціумом, виявляючи 
суттєві риси як того, так й іншого" [3: 38]. 
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Концепції та факти сучасної біології, на думку О. Олескіна, дозволяють по-новому поглянути на 
питання щодо місця й ролі людини у планетарному різноманітті усього живого – біосу, на норми та межі 
її припустимої поведінки по відношенню до усього живого, на подібність людини до інших форм живої 
природи у сенсі поведінки, потреб, соціальних відносин й структур, але у той же час – на унікальність 
людини, її місця й ролі на планеті. Біологічні знання допомагають людству у продукуванні нової системи 
етичних й політичних ідей та цінностей, застосування яких має сприяти подоланню ідеологічного 
вакууму й політичної апатії [4]. 

Сучасне суспільство – це високотехнологізоване середовище, в якому жорстко детермінована 
структура ставлення до природи як до об'єкта технологічного впливу й ресурсного споживання, до 
суспільства – як до системи, керованої елементами програм соціального, економічного й політичного 
розвитку, до людини – як до продукту впливу технологізації суспільної діяльності, побуту, дозвілля, 
комунікацій й, нарешті, до самої себе як до індивідуального вираження загальної особистості, котра 
модифікується унаслідок прогресуючої технологізованості її духовного й культурного світу. Сучасні 
технології, зокрема біологічні, що розробляються та удосконалюються на ґрунті фундаментальних 
теоретичних досліджень, є інструментами для продукування цієї технологізованої реальності як 
штучного середовища людської життєдіяльності. 

Показовими у цьому відношенні є можливості новітньої біотехнології, у рамках якої розробляється 
методологія, що дозволяє відповідно до певного плану змінювати живі організми з метою надання їм 
нових якостей і властивостей. Технологічні можливості сучасної біотехнології є дійсно фантастичними, 
втім цей факт не актуалізує презумпцію неконтрольованого втручання в біологію людини. Враховуючи 
той суттєво важливий світоглядний орієнтир, що вимагає сприйняття біологічної основи людини не як 
нейтральне тло соціального життя, а як підґрунтя, на якому і завдяки якому людина трансформується у 
культурну й цивілізовану істоту, сучасна біологічна наука, дотримуючись власних етичних засад, має 
орієнтуватись на відмову від ідеалу перетворення природи, в тому числі і біологічного в людині, в 
інтересах і за бажанням людини [5]. 

Прогресуючі темпи розвитку класичних галузей біології, формування сучасних наукових напрямів та 
дисциплін, таких як біоніка, біофізика, молекулярна біологія, біокібернетика, космобіологія, генна 
інженерія, молекулярна генетика тощо, забезпечують поглиблене дослідження живої матерії, 
уможливлюють ампліфікацію сфери наукових знань про біотичні та абіотичні компоненти природного 
світу. Практичні досягнення сучасної науки про життя знаходять реальне відображення у нових 
положеннях та концепціях біологічної науки, наполегливо вимагають оптимізації форм здобуття, 
накопичення й трансляції інформації, використання її у освітніх процесах, ураховуючи актуальність, 
наукове й практичне значення конкретних аспектів біологічного знання й, загалом – нового світогляду. 

На необхідності модернізованого світогляду, який має пояснити двоєдиність Всесвіту і людини, 
беручи до уваги егоїстично-споживацький характер її діяльності в природі, наполягають дослідники 
філософських аспектів біології А. Т. Шаталов і Ю. В. Олейников: "Зі вступом людства в нову 
постіндустріальну епоху свого розвитку і з виникненням глобальних проблем інтелектуальна 
незадоволеність керівним філософським світоглядом – рафінованою системою поглядів і уявлень про 
Універсум і місце в ньому людини – отримує зовсім нове значення. Зараз відсутність світогляду, 
адекватного практичній реальності буття суспільства, загрожує не тільки багатьма соціальними і 
екологічними проблемами: загостренням системної соціоприродної кризи, занепадом моральності і т. п., 
але й навіть загрозою загибелі людства та унікального природного явища – земної біосфери... " [6: 22].  

Біополітика в умовах сьогодення слугує не тільки об’єктом наукового дискурсу, але й 
методологічним та практичним підґрунтям підвищення продуктивності праці, зокрема, в агробіологічній 
сфері суспільного виробництва. Cпецифічною особливістю сучасного світу дослідники вважають різке 
зниження кількості сільського населення в усьому світі, а в розвинених країнах тільки троє людей із ста 
працюють у галузі сільськогосподарського виробництва. Наприклад, у Японії у 1947 році селянство 
складало 52,4 %, а у 1985 – тільки 9 %. Не варто забувати про таке поняття, як ''капіталізм плоті'', в 
основі якого не тільки сільськогосподарське виробництво, але й агрохімія, генетика, молекулярна 
біологія, генна інженерія та подібні науки. Реальністю сьогодення є факт, що у середньому два відсотки 
населення не тільки забезпечують продукцією сільського господарства населення країни, але й 
забезпечують виробництво товарів на експорт. Звільнення значної частини населення від 
сільськогосподарської праці зумовлює та активізує процес урбанізації. Перетворення агроценозів на 
рекреаційні зони актуалізує настання нової ери, коли бажання людини трансформуються у її 
громадянський обов’язок [7]. 

Даний контекст зумовлює можливість припущення, відповідно до якого нові біологічні знання й 
пов’язані із ними технології інспірують суспільну свідомість на продукування принципово нових або 
модернізованих політичних ідей. У широкому сенсі під політичною ідеєю варто розуміти збуджувальний 
імпульс не тільки теоретичного пізнання політичної реальності, але й практичного, в інтересах 
суспільства або його панівних верств. Політичні ідеї є активуючими мисленнєвими моделями 
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облаштування світу, але не універсальними для усіх епох і народів. Політична ідея акумулює у собі як 
бажаний, ідеальний стан об’єкта, так і шляхи, методи й характеристику необхідних ресурсів для її 
реалізації. Ретроспективний аналіз історії людства наочно демонструє комплементарність конкретних 
політичних ідей до певних історичних умов, у яких дані ідеї зароджувались, розвивались, 
видозмінювались, переходили в іншу історичну епоху, або втрачали свою значущість для людства. 
Характеризуючи світову політичну думку, зазвичай розглядають політичні ідеї Античності, 
Середньовіччя, епохи Просвітництва, Нового часу, Сучасності. Політичні ідеї, функціонуючи у 
суспільному житті як єдина динамічна система, мають достатньо складну будову. Особливість їх 
структури полягає у тому, що політичні ідеї належать до числа явищ, сутність яких не може бути 
визначена у єдиній системі уявлень, необхідно декілька векторів дослідження, для того, щоб розкрити 
складну структуру політичних ідей. Багатоаспектний аналіз структурних елементів політичних ідей є 
важливою умовою досліджень взаємовідносин, взаємовпливу та взаємозалежності різноманітних 
цінностей духовного відображення політичної дійсності. Змістова специфіка політичних ідей 
актуалізується таким чином, що відображення й засвоєння світу в них реалізується у вигляді бажань, 
інтенцій, інтересів, почуттів, емоцій, які виникають у індивідів певних соціальних утворень. Відповідно 
дані компоненти й формулюють суспільне знання стосовно політичних ідей, а також ставлення до них 
окремих особистостей та суспільства взагалі. 

Варто зазначити, що елементи політичних ідей розрізняються по стійкості, емоціональній насиченості 
й змісту та можуть об’єднуватись у наступні компоненти: 

1. Змістовий – що члени суспільства знають про політичні ідеї взагалі, або про їхні складові елементи.  
2. Оціночний – як люди оцінюють ті або інші політичні ідеї, що думають про властиві їм позитивні 

або негативні риси. 
3. Поведінковий – яким чином людина ставиться до конкретної політичної ідеї, якими поведінковими 

проявами готова сприйняти процеси, спрямовані на реалізацію політичної ідеї, наскільки активно або 
пасивно буде брати участь або сприяти процесам трансформації політичної реальності. 

4. Енергетичний – зумовлює емоційне підґрунтя поведінкового компоненту членів соціуму у 
процесах реалізації конкретних політичних ідей у межах політичного простору.  

Варто зазначити, що у філософському дискурсі політична ідея розглядається у вигляді сукупності 
певних знань про політичне життя суспільства, критичну оцінку функціонуючої у суспільстві політичної 
системи, суспільно усвідомлені інтенції – прагнення щодо її зміни / трансформації. Філософське 
трактування політичних ідей вимагає комплексного, з позицій пізнання, дослідження ціннісних 
характеристик та прогнозування перспектив розвитку, підходу до розуміння сутності політичних ідей. 
Усі три аспекти дослідження мають бути застосовані системно, незважаючи на те, якою мірою кожен із 
них є превалюючим. 

Гносеологічне питання про сутність та зміст конкретних політичних ідей передбачає аксіологічну 
опозитну дискримінацію, приміром, гуманістичних та антигуманістичних політичних ідей, при цьому 
необхідно підкреслити, що не може бути єдиного визначення критеріїв змісту даних контрадикторних 
визначень. Вони знаходяться усередині самих політичних ідей, не домінують над ними абсолютно, 
аксіологічне їх осмислення активує перспективну уяву про те, якими політичні ідеї є та якими вони 
мають бути у майбутньому.  

Політичні ідеї – продукт суспільної свідомості конкретної історичної епохи, тому не беззаперечним є 
факт, що політичні ідеї Античності або Середньовіччя повністю й безумовно конгеніальні політичним 
умовам сьогодення, так само безпідставним вбачається твердження, що вони не будуть актуальними 
через сто або двісті років. Цивілізація у процесі власного розвитку продукувала певний спектр 
політичних ідей, які вважаються трансісторичними, навіть етернальними – це ідеї свободи, рівності, 
загального блага, миру, демократії тощо, але протяжність часу між суспільним усвідомленням політичної 
ідеї та результатом її реалізації може сягати тисячоліть, як, наприклад, ідея розподілу влад, висунута у 
період Античності й тільки в умовах ХХ століття реалізована у багатьох державних утвореннях. Більш 
глобальні, загальнолюдські політичні ідеї, згадані вище, залишаються у категорії ідеалів, незважаючи на 
спроби людства будувати суспільства всезагальної свободи, рівності й братерства. Подібні соціальні 
експерименти не призвели до бажаних результатів, незважаючи на колосальні витрати ресурсів – 
матеріальних, психічних, духовних, а передусім – людських. 

Причину варто шукати, на нашу думку, у певній соціально-біологічній контамінації людської 
природи, унаслідок чого суспільно-значуща ідея – продукт розумової діяльності окремих індивідів, 
пасивно долає бар’єр алієнації (відчуження) у суспільній свідомості. Навіть за умов сприйняття 
спільнотою, подібні ідеї у процесі реалізації уточнюються, модифікуються й деформуються по причині 
відсутності еволюційно відрегульованого механізму розподілу ресурсів, іншими словами – людська 
істота прагне першочергово задовольнити власні потреби. 

В умовах першої чверті ХХІ століття практичні успіхи біологічної науки дають деяким 
представникам наукової спільноти підстави стверджувати, що вплив сучасних біологічних знань на 
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формування майбутньої регіональної та світової політики буде неупинно зростати. Ф. Фукуяма, автор 
книги "Наше постлюдське майбутнє", стверджує: "…ми стоїмо на старті періоду, небаченого в історії 
прогресу технології. Біотехнологія та більш глибоке розуміння наукою людського мозку матимуть 
суттєві політичні наслідки – вони заново відкривають можливості соціальної інженерії, від якої 
відмовились суспільства, які володіли технологіями XX століття" [8].  

Е. Тофлер розглядає сучасність як "третю хвилю" в розвитку суспільства та характеризує майбутнє 
наступним чином: "Нова цивілізація зароджується у наших життях, й ті, хто не здатен побачити її, 
намагаються її подавити. Ця нова цивілізація несе із собою нові родинні стосунки; інші способи 
працювати та жити; нову економіку; нові політичні конфлікти, й зверх цього – зміни свідомості" [9: 31]. 

Отже, на думку дослідника, все, що сьогодні переживає людство – це не просто технологічна 
революція, прояви якої фіксуються у розшифровці ДНК та маніпулюванні її структурою, але й 
детермінована цими процесами революція самої біології, як науки. Подібні наукові новації потенціюють 
відкриття у суміжних галузях: крім молекулярної біології, це й когнітивна неврологія, популяційна 
генетика, еволюційна біологія, нейрофармакологія, соціальна біологія тощо. Науковий прогрес даних 
наук має у перспективі різного ступеня й глибини політичні наслідки, оскільки прогрес біологічних наук 
імпліцитно розширює сферу наукових знань стосовно вищої нервової діяльності людини. Аксіоматичне 
положення про те, що головний мозок є регулятором людської поведінки, робить можливим 
утвердження факту кореляції між пізнанням процесів мозкової діяльності людини та можливостями 
керувати цими процесами, а отже – людською поведінкою. 

Дослідження сутності політичних ідей не може бути навіть мінімально ефективним без аналізу 
аксіологічного підґрунтя формування у суспільстві самих політичних ідей. Система ціннісних орієнтацій 
визначає контент особистісних інтенцій, ставлення самої особистості до себе, до інших людей, 
навколишнього світу в усьому його розмаїтті форм, проявів, сутностей. Система цінностей є для індивіда 
вихідною точкою мотивації власної соціальної активності, підґрунтям життєвої концепції й, загалом, 
філософії життя. Скоординована система ціннісних орієнтацій особистості визначає превалюючі 
напрями самореалізації, "вузлові точки" бажаної життєвої траєкторії, а також сприяє формуванню 
адекватної ідентичності.  

Зазначимо, що у контексті даної теми починати досліджувати роль цінностей необхідно з розуміння 
того, що таке "цінність" взагалі і що таке "громадянські цінності" та "політичні цінності", на формування 
/ фіксацію яких впливає біологічне знання. 

Система цінностей – найважливіший компонент політичного і соціального життя суспільства. 
Система соціально-політичних цінностей – це світ знань та умінь, завдяки якому особистість 
прилучається до чогось більш важливого, ніж її власне емпіричне існування, це окультурена і 
ретрансльована з покоління в покоління за допомогою сукупності умовних знаків (символів) композиція 
почуттів, емоцій і ідей, істотно-значущих для даного суспільства. 

Завдяки цінностям, людське існування виходить за рамки потреб та інтересів, за рамки того, що 
необхідно для життя, і того, що зручно, вигідно й ефективно в даний момент часу, саме завдяки 
залученню до світу цінностей, життя індивідуума наповнюється конкретним сенсом і змістом. 

Система цінностей виконує важливу функцію як у бутті людської спільноти, так і в житті окремої 
особистості. Головне її призначення полягає у визначенні критеріїв, що дозволяють розмежувати добро і 
зло, користь і шкоду, істину й брехню, тобто, цінності є регуляторами людської життєдіяльності, 
слугують мірою оцінки як власних дій, так і вчинків інших членів суспільства. 

Зауважимо, що аксіологія як учення про цінності виникла відносно нещодавно – в середині ХІХ 
століття, на ґрунті інтелектуальних зусиль І. Канта, Г. Латце та Г. Ріккерта, проте сьогодні неможливо 
уявити соціально-політичний розвиток будь-якого суспільства без ціннісних орієнтирів – незмінних, 
вічних, або таких, що є продуктом конкретного періоду, його причиною та наслідком. Рушійною силою 
розвитку суспільства слугують цінності, що мають життєво-важливе значення; завдяки системі ціннісних 
орієнтирів у соціальних групах формуються мотиви індивідуальної та групової поведінки, намічаються 
цілі і визначаються шляхи їх досягнення.  

Початок ХХІ століття було актуалізовано інтенсивними пошуками нових систем цінностей, які б були 
конгруентними широкомасштабним процесам реформування політичної, соціальної, економічної сфер 
суспільного життя як в країнах новоєвропейської цивілізації, так і на пострадянському просторі. Для 
перших ці пошуки – результат констатації факту, що ціннісна шкала минулого перетворюється на 
суспільний атавізм й потребує докорінної, субстантивної модернізації. Для інших – не тільки імпліцитно 
усвідомлена сецесія відносно радянської минульщини, але й сподівання на агрегацію у цивілізований 
світ, формування модерної аксіосфери з системою релігійних, правових, політичних, моральних та 
естетичних цінностей. 

Погоджуючись з тим, що "цінність є не властивістю будь-якої речі, але сутністю й одночасно умовою 
повноцінного буття об’єкта" [10: 507], додамо: цінність визначається і як вищий екзістенційний вибір 
людини, який не має кількісної експлікації та репрезентує превалюючі ідентифікаційні моделі 
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оточуючого світу, Т. Парсонс лаконічно трактує цінності як загальноприйнятні уявлення про бажаний 
тип соціальної системи. 

Власне громадянські цінності сучасні дослідники [11] трактують як такі, що співзвучні як 
громадянському суспільству ХХІ століття, так і сучасній особистості, підкреслюючи, що сутність даних 
цінностей в їх значущості, а не у фактичності. Цінність не тотожня цілі (ідеалу), оскільки ціль (ідеал) є 
технічною й технологічною установкою на результат діяльності, а цінність – це певне смислове 
значення, підґрунтя ідеології із відповіддю на питання "навіщо", а не "як". Подібна ідеологічна 
значущість стимулює соціальний попит саме на цінності громадянські, а не споживацькі, що були і 
залишаються характерними для традиційних суспільств.  

У сучасному, постіндустріальному суспільстві індивід, який сповідує утилітарні, споживацькі 
цінності, вже не в змозі адекватно реагувати на виклики, продиктовані реаліями ХХІ століття. На зміну 
суспільству споживання (societe de consommation) йде суспільство постутилітарне, в якому цінності 
традиційні замінюються на духовні, іманентні оновленій системі ідеалів, тобто уявлень про те, якими 
мають бути людина та світ, що її оточує. Традиційні в умовах ринку цінності не відповідають певним 
тенденціям розвитку сучасного світу, серед яких варто виділити:  

– зростання / розширення сфери послуг соціокультурного спрямування, орієнтованих, передусім, на 
освіту, медичне забезпечення, духовний розвиток населення країни; 

– інформатизацію суспільства, в основі якої – можливість для кожної людини вчасно отримувати 
точну, правдиву й різноманітну інформацію; 

– підвищення рівня імплікації різноманітних культур з подальшою гомогенізацією культурного 
середовища; 

– підсилення "мережеподібності" суспільства, в основі якої – конструктивне співвідношення 
твердості й гнучкості, субординаційних та координаційних процесів, переважання динамічності над 
статичністю, мобільності над інертністю.  

На початку ХХІ століття людство зіткнулося з активними проявами нової кризи та викликів історії. 
Мова йде про трансформацію кризи політичної та соціально-економічної в антропологічну. На думку 
вітчизняних дослідників [7] подолати прогресуючу кризу людина зможе, якщо вона: 

1) розвине у собі моральне начало, стане мудрою й відповідальною за оточуючий світ і себе в усьому світі; 
2) здобуде свободу як тотальну стихію особистого самозростання; 
3) вибудує навколо себе реальне громадянське суспільство, побудоване на принципах справедливості, 

"ноосферної гармонії" й розумної достатності у своїх бажаннях. 
Сучасним громадянським суспільством варто вважати, на нашу думку, заснований на принципах 

автономності, плюралізму і субсидіарності комплекс індивідуальних та групових інтеракцій громадян, 
здійснюваних для оформлення й реалізації різноманітних свобод, прав та інтересів у складі інститутів і 
самоорганізованих груп, функціонування яких забезпечує єдність цінностей та пріоритетів особистості, 
суспільства і держави.  

Розглядаючи людську особистість у взаємозв’язку із суспільством, варто пам’ятати, що вона несе в 
собі як позитивний, так і негативний потенціал, зумовлений біосоціальною природою людини; 
стимулювати реалізацію позитивних потенцій та редукувати прояви негативних – ось основна проблема, 
яка стоїть перед громадянським суспільством та особистістю, інтегрованою в це суспільство. 

Отже, засоби спасіння людини в руках самої людини, в її здатності до духовного вдосконалення. 
Людина нового тисячоліття має не тільки бути здатною до інтелектуальної та інноваційної діяльності, але й 
вміти розвивати у собі високий моральний й духовний потенціал, визначальну роль у цьому повинна 
відігравати система освіти, завдяки якій людство здатне вийти за жорсткі межі глобальних проблем. 

А. Печчеі, засновник Римського клубу, ще у середині 70-х років ХХ століття прийшов до висновку, 
що настає епоха необхідності докорінної трансформації людської особистості, тобто, у загальному 
розумінні – справжньої людської революції. У минулому, на думку Печчеі, поняття людського розвитку 
було пов’язано із концепцією потреб та їх задоволення, іншими словами – з суто біологічною складовою 
людського життя, у новітній час треба сконцентрувати увагу на повному розкритті можливостей та 
здібностей людської особистості. "Або ми опинимось на висоті положення, – пише А. Печчеі, – й 
зможемо так розвивати власні екзистенційні якості, щоб вони гармонізували із викликаними нами ж 
самими кумулятивними змінами, що стосуються як усіх нас, так і оточуючого нас світу, або, відчужені й 
витіснені продуктами власного генію, будемо поступово сповзати у напряму до всезагальної, 
кумулятивної катастрофи" [12: 206].  

Сучасна цивілізація, генералізована принципом егоцентризму, партикулярізувала людину від її 
головного багатства – закладених природою механізмів гармонійного співіснування із оточуючим 
світом. Суспільство на своєму нинішньому етапі довершує перетворення людини на одномірну істоту – 
Homo Consumer (Людину споживаючу), між тим як сучасність висуває людству нові історичні завдання. 
У даному контексті необхідно звернутись до положень вчення В. Вернадського про ноосферу – розумну 
й органічно функціонуючу оболонку життя на Землі.  
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Концептуальність, планетарна значущість біологічного вчення Вернадського стали доктринальним 
підґрунтям для оформлення політичної ідеї, яку варто визначити як ідею вироблення нової комунітарної 
стратегії взаємодії людства із природою. Тільки повний гуманізм, на переконання вітчизняних 
дослідників, здатен забезпечити в людині таку трансформацію, підняти її якості й можливості до такого 
рівня, який би відповідав її зростаючій відповідальності у цьому світі. Новий гуманізм – це розуміння 
глобальної взаємозалежності людей, взаємовпливу та взаємовідповідальності на планеті, це етика 
відповідальності, любов до справедливості й нетерпимість до насилля [7]. 

Показовою в даному аспекті вбачається думка Т. Роззака, який наголошував на тому, що опираючись 
тільки на розум, людство не виживе, спиратися треба на духовні почуття, моральні джерела у людині, 
причому виховувати їх треба із раннього дитинства. Дослідник підкреслює, що єдиним виходом із кризи 
є етичний розвиток особистості, зростання її самосвідомості. У загибелі природи віддзеркалюється 
смерть духовного начала в індивіді. Роззак впевнений, що внаслідок науково-технічного прогресу 
людина втратила власний внутрішній духовний потенціал, загубила зв’язок із природою, емоційно й 
духовно "скрижаніла". Втрату духовного як суто людського вчений вважає справжньою 
антропологічною катастрофою [13].  

Висновки. Сучасне біологічне знання безумовно впливає на розвиток суспільств, людських 
популяцій та окремих індивідів. Застосування цих знань у політичних інтересах може мати як 
позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, – підвищення продуктивності агропромислового 
комплексу унаслідок застосування біотехнологій, фармакологічні засоби, спрямовані на підвищення 
якості життя, стану здоров’я, зокрема репродуктивного тощо; але з іншого, – реальні можливості 
контролювати сферу вищої нервової діяльності людини, впровадження євгенічних практик, коригування 
національних генофондів. Вчення про ноосферу стало доктринальною основою для оформлення 
політичної ідеї, яку визначимо як ідею вироблення нової комунітарної стратегії взаємодії людства із 
природою. Плодотворним ґрунтом подібної стратегії є громадянське суспільство, яке забезпечує єдність 
цінностей та пріоритетів особистості, суспільства і держави. Саме громадянське суспільство варто 
вважати унікальним простором для формування нового гуманізму, який виступає як розуміння 
глобальної взаємозалежності людей, взаємовпливу та взаємовідповідальності на планеті, як етика 
відповідальності, любові до справедливості й нетерпимості до насилля. 
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Костючков С. К. Биологические знания как фактор формирования политических идей и ценностей 
в гражданском обществе. 

В статье рассматриваются отдельные аспекты современных биологических знаний, показана их связь с 
естественными и социальными науками; раскрыто положение о специфичности места и роли человека 

в планетарном многообразии всего живого; определена роль биологических знаний в процессе 
трансформации политических идей и ценностей, которые служат их основой. Проанализирована 
сущность политических идей как активирующих общественное сознание умозрительных моделей 

устройства мира; показано, что научный прогресс биологических наук имеет в перспективе 
политические последствия. Автор акцентирует внимание на необходимости создания условий для 

формирования реального гражданского общества на принципах справедливости, "ноосферной 
гармонии" и разумного самоограничения человека в своих потребностях. 

Ключевые слова: биологические исследования, способы познания, биосфера, природа, общество, 
личность, биотехнология, биополитика, идеал, аксиологическая сфера. 

Kostyuchkov S. K. Biological Knowledge as a Factor of Political Ideas and Values in the Civil Society. 

This article discusses some aspects of the modern biological knowledge, showing the relationship to the natural 
and social sciences; discloses the privacy specificity of a man's place and role in the planetary diversity of all 

living things; defines the role of the biological knowledge in the process of political ideas and values 
transformation. The essence of political ideas as activating abstract device models of the world is shown; it is 

proved that biological sciences have the scientific progress in the future political implications. The author 
stresses on the need to build the civil society based on the principles of justice, "noosphere harmony". The 
author emphasizes that the use of the biological knowledge in political interests can have both positive and 
negative consequences. On the one hand, – increasing productivity of agriculture as a result of the use of 

biotechnology, pharmacological means to improve the quality of life, health, including reproductive, etc.; but on 
the other, – the real ability to control the scope of higher nervous activity, the introduction of eugenic practices, 
adjusting the national gene pool. It is believed that the doctrine of the noosphere was the doctrinal basis for the 
registration of political ideas, which the author defines as the idea of developing a new communitarian strategy 
of the human interaction with nature. The fruitful foundation of such a strategy is the civil society that provides 
the unity of values and priorities of the individual, society and state. It is proved that the civil society should be 
considered as a unique space for the formation of a new humanism, which acts as an understanding of people's 
global interdependence, mutual responsibility and mutual influence in the world, as the ethics of responsibility, 

love for justice and tolerance to violence. 

Keywords: biological research, ways of knowing, biosphere, nature, society, identity, biotechnology, biopolitics, 
ideal axiological sphere. 
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ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА УРОКАХ ОБРАЗОТВОРЧОГО 
МИСТЕЦТВА (40-80-ТІ РР. ХХ СТ.) 

У статті розглянуто питання становлення та розвитку образотворчого мистецтва в загальноосвітній 
школі УРСР у 40-80-х рр. ХХ ст. З’ясовано коло завдань образотворчого мистецтва в школі у світлі 

оволодіння учнями певними знаннями і уміннями та виховання всебічно розвиненої особистості. 
Розкрито особливості диференціації навчального процесу на уроках малювання у зазначений історичний 

період. Встановлено, що диференціація навчального процесу на уроках образотворчого мистецтва 
проявлялася як у змісті навчального матеріалу (вивчення питань історії і теорії образотворчого та 

інших видів мистецтв; залучення учнів до роботи в різних художніх техніках; забезпечення інтеграції 
художньо-творчої діяльності у зміст навчальних предметів та ін.), так і в організаційних формах 

викладання образотворчого мистецтва в школі (поєднання уроків образотворчого мистецтва з різними 
формами позакласної роботи (проведення мистецтвознавчих виставок, екскурсій, вільних творчих 

занять, конкурсів тощо). 

Ключові слова: становлення та розвиток образотворчого мистецтва в школі, образотворче 
мистецтво, індивідуальний підхід, диференціація на уроках малювання. 

Постановка проблеми. Суспільство, вимагаючи творчих, інтелектуальних, освічених працівників, 
орієнтує загальноосвітні заклади не лише на збагачення учня змістовними знаннями, а й на розвиток 
його особистості, формування прийомів розумової діяльності, соціокультурної компетентності, 
виявлення людей з цінними задатками. Розкриття ж індивідуальних особливостей кожної особистості 
можливе лише за диференційованого навчання. Використання індивідуального підходу та 
диференційованих форм навчальної роботи зумовлюється і впливом гуманістичної тенденції у вихованні 
школярів. Сьогодні, коли вчені, практики, організатори і керівники системи освіти взялися за докорінне 
перетворення навчально-виховного процесу в школі, у чергове прийшли до думки, що індивідуалізація і 
диференціація – це одні з найефективніших принципів якісного перетворення педагогічного процесу. 

Провідною ідеєю розбудови державності України стало відродження національної культури, одним із 
напрямів якої є дієве залучення підростаючого покоління до сфери духовних та матеріальних надбань 
українців минулого, зокрема до художньо-творчої діяльності, створення необхідних умов на уроках 
образотворчого мистецтва в школі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання про роль образотворчого мистецтва для загальної 
освіти і виховання неодноразово піднімалися серед педагогів, науковців та суспільних діячів. Висвітленню 
проблем теорії та методики викладання образотворчого мистецтва в школі присвячені праці мистецтвознавців 
і педагогів Є. Антоновича, В. Баковій, А. Бакушинського, І. Глінської, О. Данченка, Г. Лабунської, 
Б. Нєменського, В. Колокольникова, В. Кузіна, Т. Печенюк, Н. Ростовцева, М. Станкевича, Н. Сумцова, 
В. Щербаківського, Б. Юсова та ін. 

Проте поза увагою залишилися теоретичні і методичні аспекти використання диференційованого 
підходу до організації навчально-виховного процесу на уроках образотворчого мистецтва в школі, що й 
зумовило вибір теми дослідження. 

Метою статті є аналіз наукових та літературних джерел періоду 40-80-х років ХХ ст. щодо 
висвітлення проблем використання диференційованого підходу до навчання на уроках образотворчого 
мистецтва в школі як одного з основних шляхів підвищення ефективності зазначених уроків.  

Виклад основного матеріалу. Вагомою складовою художньо-естетичного впливу на учнів 
загальноосвітньої школи є виховання засобами образотворчого мистецтва. Можливість розвивати 
емоційну пам'ять дітей, відтворювати уяву, образне бачення, творчі здібності, художні смаки, 
отримувати значний досвід знань з основ естетичної культури загалом дає всебічне та багатогранне 
введення образотворчого мистецтва в навчально-виховний процес школи. 

Після Жовтневих подій та з перших кроків становлення радянської загальноосвітньої школи в ній 
відводилося місце для вивчення образотворчого мистецтва. Були створені певні умови для його розвитку. 
Відміна становості, демократизація школи, відокремлення школи від церкви спричинили перебудову 
навчально-виховного процесу в школі. Перед працівниками освіти постали завдання перегляду змісту, 
форм та методів викладання шкільних загальноосвітніх предметів.  

Здійснення нових завдань потребувало значної теоретичної та практичної роботи, згуртованості всіх 
працівників освіти. Однак відразу досягти єдності було неможливо. Утворювалось безліч всіляких 
творчих об’єднань в усіх видах мистецтва. 
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Вже у 30-ті роки ХХ століття провідними теоретиками з питань художнього виховання дітей стають: 
у Німеччині – Георг Кершенштейнер, в Америці – Джон Дьюі, в СРСР – А. Бакушинський. Важливу роль 
у становленні методики викладання відіграв Центральний будинок виховання дітей, а особливо 
Художньо-методична рада, організована при ньому в 1933 році. 

Як відомо, в трудовій школі під впливом ідей А. Бакушинського знайшла відображення теорія 
"вільного творчого малювання", яка полягала в обмеженні впливу педагога на процес творчої художньої 
діяльності дитини. Мистецтву в трудовій школі відводилася виховна роль, але й не заперечувалося 
оволодіння дитиною певними знаннями, що стосуються компонування картини, малювання людини і 
тварин, зображення нескладних речей із зазначенням характерних особливостей форми та ін. [1: 64]. 

У 40-х роках радянська школа стає на позиції реалістичного мистецтва. Утверджуються "правильні" 
принципи та методи навчання малюванню (згідно з поглядами тодішніх партійних лідерів). Постає 
необхідність більш глибокого наукового розв’язання проблем навчального малювання. Вагомий вплив на 
подальший розвиток радянської методики викладання малювання в загальноосвітній школі мали 
Академія педагогічних наук РРФСР (1943) та Художня академія мистецтв СРСР (1947). 

В Академії педагогічних наук РРФСР створюється спеціальний кабінет естетичного виховання при 
Інституті теорії та історії педагогіки (1944), а потім Науково-дослідний інститут художнього виховання 
(1947). Наукові співробітники інституту займались дослідженням дитячої творчості, розробленням 
навчальних програм для шкіл та методичних вказівок для учителів.  

У 1949 році була прийнята програма з малювання, яка посилила навчальне значення занять, водночас 
послабила вирішення виховних завдань. Для покращення малювання та креслення в загальноосвітній 
школі 15 січня 1951 року було видано наказ Міністерства просвіти РСФСР щодо заходів із покращення 
викладання малювання, і що особливо важливо, здійснено укомплектування шкіл вчителями малювання 
та креслення, які володіють малюнком та методикою викладання. У грудні 1958 року Верховною Радою 
СРСР було прийнято закон "Про зміцнення зв’язку школи з життям та про подальший розвиток системи 
народної освіти в країні" [2: 48-53], в якому наголошувалося на необхідності розроблення проблем 
підготовки висококультурних, всебічно і гармонійно розвинених спеціалістів.  

У 1964 році в навчальний план замість предмету "Малювання" було введено "Образотворче 
мистецтво", а це вимагало перегляду змісту предмета, що, в свою чергу, привело до пошуків ефективних 
форм і методів педагогічного керівництва зображувальною діяльністю школярів. З цього часу 
спостерігається підвищений інтерес педагогів та дослідників до розроблення проблем викладання 
образотворчого мистецтва в школі. З’являється низка науково-дослідних робіт, які значно збагатили 
теорію і методику образотворчого мистецтва в школі та допомогли правильно підійти до вирішення 
навчально-практичних проблем.  

Визначенню завдань, змісту і методів художнього виховання в загальноосвітній школі присвячені 
праці В. М. Вєтрова, М. А. Кириченко, В. В. Колокольникова, Є. С. Кондахчан, В. С. Кузіна, 
Г. В. Лабунської, Г. А. Назаревської, Б. М. Неменського, Н. Н. Ростовцева, Є. В. Шорохова, Б. П. Юсова 
та багатьох інших. 

З’ясовано, що для періоду 40-80-х рр. ХХ ст. характерним було розширення кола завдань 
образотворчого мистецтва у світлі виховання всебічно розвиненої особистості. Піднімалися питання про 
розвиток творчих здібностей учнів, просторового мислення, образної уяви, знайомство з видатними 
творами мистецтва. Однак естетичне виховання дітей засобами образотворчого мистецтва розглядалося у 
невід’ємності з формуванням комуністичного світогляду, а естетичні погляди – в світлі ідейно-
політичної спрямованості. Виходячи із загальних завдань комуністичного виховання навчання 
образотворчому мистецтву в школі ставило такі завдання: "допомогти підростаючому поколінню пізнати 
красу оточуючого світу, розвивати спостережливість, формувати естетичне ставлення учнів до предметів 
і явищ навколишньої дійсності; сприяти вихованню художнього смаку та матеріалістичного світогляду, 
допомогти зрозуміти красу реальної дійсності та естетичні ідеали епохи; розвивати творчі здібності, 
образну уяву; ознайомити з основними положеннями і принципами реалістичного мистецтва, розвивати 
елементарні навички в образотворчому мистецтві, ознайомити з основними технічними прийомами 
роботи; ознайомити з видатними творами російського (дореволюційного та радянського) і зарубіжного 
образотворчого мистецтва, прищепити любов, інтерес і повагу до образотворчого мистецтва" [3: 17]. 

Урок був визнаний у радянській педагогічній науці основною формою навчально-виховної роботи в 
школі. Тож до уроку образотворчого мистецтва, як і до будь-якого іншого, висувалася низка вимог. 
Зокрема, найважливіші з них – це ідейно-політична спрямованість навчально-виховного процесу та 
вирішення завдань комуністичного виховання (розумового, морального, естетичного та ін.); збагачення 
учнів знаннями, уміннями і навичками з предмету образотворчого мистецтва; використання 
різноманітних методів роботи, які відповідають змісту уроку та активізують пізнавально-творчі здібності 
учнів, а також дотримання основних дидактичних принципів у навчанні: систематичності, наступності, 
врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів і, передусім, відмінностей у художніх 
здібностях школярів, направленості на всебічний розвиток особистості школяра та ін. [4: 25]. 
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У педагогічних працях багатьох тогочасних дослідників, зокрема В. С. Кузіна, Г. В. Лабунської, 
Н. Н. Ростовцева, Є. В. Шорохова, необхідною умовою успішного розвитку художньо-творчих 
здібностей школярів визнано індивідуальний підхід до них у процесі навчання. Індивідуальний підхід до 
навчання означає вибір форм, способів, методів, темпу навчання залежно від індивідуальних 
відмінностей учнів, розвитку їх здібностей. Тому невипадково, що кожний досвідчений педагог повинен 
будувати свою викладацьку роботу, виходячи з індивідуальних особливостей учнів. До кожного учня у 
такого педагога має бути свій особливий, диференційований підхід. 

Так В. С. Кузін у праці "Деякі особливості розвитку школяра в процесі навчання образотворчому 
мистецтву" [5] наголошував на необхідності урахування індивідуальних особливостей кожної дитини в 
процесі малювання, зокрема педагог може дати різним учням одного і того ж класу різні навчальні 
завдання: одним більш, іншим менш складні та ін. Так, наприклад, перед виконанням учнями V класу 
замальовок з натури з технічних моделей (із наборів з креслення) учитель розкладає їм на парти 
спеціальні моделі, відібрані для кожного. Так само, виставляючи в класі натюрморти, вчитель підбирає 
для одного натюрморту предмети більш складної конструкції (чайник, чайну чашку, грушу), для іншого 
– більш прості (бідон, яблуко, кварта), для третього – ще простіші і т. д. та пропонує зобразити їх 
відповідно до розвитку здібностей школярів. 

Необхідно також, вважав педагог, ураховуючи рівень знань учнів про закони композиції, 
перспективи, світлотіні, смислового зв’язку зображуваних об’єктів та ін., давати деяким учням додаткові 
завдання у вигляді ескізів із натури, по пам’яті, за уявою, у вигляді тематичних завдань. Таким чином, 
педагог підтягує слабкі сторони техніки малювання школярів, інтенсивно формує ті компоненти 
художньо-творчих здібностей дітей, які через ту чи іншу причину залишилися нерозвиненими. 

Диференційований та індивідуальний підхід до дітей у процесі їх занять образотворчим мистецтвом 
означає також обов’язкове врахування інтересів та схильностей дітей. У практиці викладання образотворчого 
мистецтва почасти можна спостерігати як окремі учні захоплюються зображенням історичних подій, 
пейзажів, побутових сцен, складанням ескізів, візерунків, орнаментів. Причому навіть вільний час вони 
присвячують зображенню улюблених сюжетів, як правило, в різних варіантах. У таких випадках учитель 
повинен направити зображувальну діяльність дітей, підказати щось нове, цікаве й оригінальне рішення 
композиції, підказати порядок роботи над композицією, допомогти в доборі необхідного матеріалу, та на 
уроці образотворчого мистецтва дати конкретні завдання на ці теми. У розвитку творчої уяви хороший 
результат дає виконання декількох варіантів композиції на одну і ту ж саму тему.  

Отже неоціненною є роль вчителя на уроках образотворчого мистецтва, адже він повинен направити 
діяльність учня, допомогти дитині в аналізі свого малюнка та показати прорахунки і помилки в роботі. 

Таким чином, умілий індивідуальний підхід до учнів та диференціація завдань, які пропонує вчитель 
в кожному окремому випадку, слугує підґрунтям успішного розвитку в них творчого відношення до 
зображувального процесу, необхідним засобом формування їх художніх здібностей [4: 25]. 

У досліджуваний період чітко диференціювалися порівняно з періодом 20-30-х років види роботи з 
образотворчого мистецтва в школі. Так згідно існуючих на той час програм основою уроків 
образотворчого мистецтва в школі були чотири види навчальної роботи: малювання з натури, малювання 
на теми, декоративне малювання та бесіди про образотворче мистецтво.  

Із посиленням навчальної складової в роботі з образотворчого мистецтва в школі значно 
урізноманітнилися вправи, які пропонувалися вчителеві для роботи на уроці, адже правильно підібрані 
вправи є важливим і ефективним засобом підвищення якості уроків образотворчого мистецтва.  

Завдяки вчителям експериментаторам, які активно залучалися до пошуків шляхів підвищення 
ефективності уроків образотворчого мистецтва в школі, була розроблена ціла система вправ за різними 
типами і видами, які дозволяли повною мірою виконувати завдання, передбачені програмою. 

Так, за місцем у структурі завдань уроку пропонувалися такі: вправи на засвоєння нового матеріалу; 
вправи з метою повторення і закріплення знань і навичок; творчі вправи та технічні вправи.  

Вправи за технікою виконання зображень: навички руху руки (олівцем, паличкою, кінцем пензля); 
проведення вертикальних і горизонтальних ліній; проведення ліній із нахилом, в довільній і заданій 
формі; проведення округлих і ламаних ліній в заданій формі; малювання кола; малювання більш 
складних форм одним рухом (прямокутників, ромбів, контурів листя, квітів); проведення ліній та 
елементів шрифту пером і паличкою.  

Вправи на передачу об’єму та простору: відпрацювання основних етапів організації перспективної 
форми зображення простого предмета у вертикальному положенні (переднє ребро, грані, що відходять та 
їх обмеження, верхнє та нижнє коло та ін); замальовка простого предмету; замальовка предмету в 
складному просторовому розміщенні; визначення основних елементів перспективної форми по заданому 
малюнку; замальовка предмету з визначенням його наскрізної конструкції. 

Вправи з кольором: змішування основних кольорів в різних пропорціях та отримання проміжних 
відтінків; підбір гами теплих кольорів; підбір гами холодних кольорів; підбір варіантів тону одного з 
основних кольорів; поєднання контрастних та додаткових кольорів. 
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Композиційні вправи: складання композиції заданої форми (в колі, квадраті, прямокутнику) з 
обмеженого набору однотипних, плоских геометричних фігур і фігур довільної форми, вирізаних із 
кольорового паперу; складання композиції натюрморту з плоских фігур предметів побуту, вирізаних із 
кольорового паперу; складання тематичних композицій із схематичних силуетів: будинок, людина, 
машина, тварина, дерево тощо; складання композиції до завдань декоративного характеру з вирізаних 
силуетів квітів та листя. 

Вправи із зображення фігури людини: схематичне зображення фігури людини по пам’яті та за 
спостереженням (передача основних елементів, їх взаємного розташування, пропорцій та ін.); 
зображення фігури людини одним кольором (пензлем). 

Вправи на техніку акварельного живопису: промивання паперу водою за допомогою тампону; 
нанесення кольору пензлем; тонування паперу кольором; вливання одного кольору в інший; робота 
фарбами по сухому та мокрому фону; вправи на плавні переходи [6: 218-219]. 

Варто зазначити, що прослідковується диференціація системи занять з образотворчого мистецтва в 
загальноосвітній школі 40-80-х років ХХ ст. Програмою з образотворчого мистецтва передбачалася 
класна і позакласна робота зі школярами. Зверталася увага на те, що позакласна робота повинна бути 
спрямована на поглиблення загальноосвітнього та ідейно-політичного світогляду учнів, розвитку їхніх 
інтересів і духовних потреб, а також творчих здібностей і нахилів у різних напрямах мистецтва. Ця 
робота повинна бути тісно пов’язана з уроками образотворчого мистецтва і сприяти вихованню в учнів 
інтересу та любові до творів мистецтва, формуванню їх художнього смаку і розвитку художніх 
здібностей та художньо-творчої діяльності. 

Значно диференціювалися і самі форми позакласної роботи з образотворчого мистецтва в школі, 
зокрема пропонувалися :  

1. Заняття в гуртках з малювання, скульптури, живопису, графіки (ліногравюра, плакат, оформлення 
книги й ін.); декоративно-прикладного мистецтва (художня обробка дерева і металу, вишивка та ін.); 
художнього конструювання і моделювання, мистецтвознавства для учнів IV-VI і VII –Х класів.  

2. Лекції і тематичні вечори, присвячені образотворчому мистецтву (до цієї роботи залучалися також 
вчителі літератури, історії та інших шкільних дисциплін). Організація зустрічей з діячами 
образотворчого мистецтва. 

3. Періодичні виставки репродукцій творів образотворчого мистецтва. 
4. Щорічні звітні виставки учнівських художніх робіт, виконаних у класі і в позаурочний час. 
5. Конкурси на кращий малюнок з натури чи на тему, кращу ілюстрацію до літературного твору, на 

кращу роботу декоративно-прикладного характеру, на виготовлення фігурок людей і тварин із 
природних матеріалів (горіхів, жолудів, коріння дерев, кущів та ін.). Конкурси обов’язково пов’язувалися 
з практичним застосуванням робіт у житті школи, в оформленні її приміщень, шкільної преси тощо. 

6. Екскурсії до музеїв, картинних галерей, на художні виставки, до пам’ятників мистецтва, 
майстерень художників і скульпторів, місць художніх промислів [7: 29]. 

Організація позакласних занять з образотворчого мистецтва, побудованих за принципом поєднання 
різних видів образотворчої діяльності, сприяла естетичному вихованню учнів, масовому залученню до 
образотворчого мистецтва, всебічному і гармонійному розвитку школярів, формуванню їх художніх 
смаків та інтересів. 

Висновки. Аналіз наукових джерел дав змогу з’ясувати, що у період 40-80-х років ХХ ст. накопичено 
значний досвід у галузі теорії та практики викладання образотворчого мистецтва в школі, простежуються 
прояви диференціації змісту і форм роботи на уроках образотворчого мистецтва, зокрема щодо змісту 
навчального матеріалу: вивчення питань історії й теорії образотворчого та інших видів мистецтв; 
ознайомлення та залучення учнів до роботи в різних художніх техніках; забезпечення інтеграції 
художньо-творчої діяльності у зміст навчальних предметів; щодо організаційних форм: поєднання уроків 
образотворчого мистецтва з різними формами позакласної та факультативної роботи (проведення 
мистецтвознавчих виставок, екскурсій, вільних творчих занять, конкурсів тощо). 
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Кулиш Т. И. Дифференциация учебного процесса на уроках  
изобразительного искусства (40-80-е гг. ХХ ст.). 

В статье рассматриваются вопросы становления и развития изобразительного искусства в 
общеобразовательной школе УССР в 40-80-х годах ХХ ст. Определены задачи изобразительного 

искусства в школе в свете овладения учениками необходимыми знаниями и умениями и воспитания 
всесторонне развитой личности. Раскрыты особенности дифференциации учебного процесса на уроках 

изобразительного искусства в изучаемый исторический период. Анализ научных трудов показал, что 
дифференциация учебного процесса на уроках изобразительного искусства проявлялась как в 

содержании учебного материала (изучение вопросов истории и теории изобразительного и других видов 
искусств; ознакомление учеников с разными художественными техниками; обеспечение интеграции 

художественно-творческой деятельности в содержание учебных предметов и др.), так же и в 
организационных формах преподавания изобразительного искусства в школе (объединение уроков 

изобразительного искусства с разными формами внеклассной работы (проведение искусствоведческих 
выставок, экскурсий, свободных творческих занятий, конкурсов и т. д.). 

Ключевые слова: становление и развитие изобразительного искусства в школе, изобразительное 
искусство, индивидуальный подход, учебный процесс на уроках изобразительного искусства. 

Kulish T. I. The Training Process Differentiation on the Fine Arts Lessons (1940s-1980s). 

The society, requiring creative, intelligent, educated workers, directs the educational institutions not only to 
enrich the student's substantive knowledge, but also on the development of his / her personality, methods of 

forming the mental activity, sociocultural competence. The disclosure of the individual characteristics of each 
person may be possible only with the differentiated learning. Therefore, the important condition for the 

further development of the theory and methods of the artistic and aesthetic education and training at school is 
the historical and pedagogical analysis of science and literature during the 40-80s of the XX century 

regarding the coverage of the differentiated approach use to learning at the lessons of the fine arts at school 
as one of the main ways of improving the efficiency of these lessons. The problems of forming and developing 
the fine arts in the USSR secondary school in 1940s – 1980s are considered in the article. The range of fine 
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arts tasks at school in the light of the pupils’ mastering the certain knowledge and skills and educating a 
comprehensively developed personality is cleared up. The peculiarities of the training process differentiation 
on the drawing lessons in the mentioned historical period are enlightened. The analysis of scientific sources 
has revealed that the comprehensive and multifaceted introduction of fine arts in the school’s educational 
process makes it possible to develop the children's emotional memory, imagination, imaginative vision, 

creativity, artistic tastes, receive the considerable experience of the aesthetic culture foundations knowledge 
in general. The features of the training process differentiation on the fine arts lessons in the specified 

historical period are revealed in the work. It is determined that the training process differentiation on the fine 
arts lessons is manifested in the training material content (studying of the history and theory of fine and other 

arts, attracting the students to work in various artistic techniques, ensuring the integration of artistic and 
creative activities in the content of training subjects and others) and in the organizational forms of teaching 

fine arts at school (the combination of fine art lessons with various forms of extra-curricular activities 
(holding the art exhibitions, excursions, free art classes, competitions, etc.). 

Key words: forming and developing the fine arts at school, fine arts, individual approach,  
differentiation on the drawing lessons. 
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ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО 
РЕАЛІЗАЦІЇ ФУНКЦІЙ УЧИТЕЛЯ-ВИХОВАТЕЛЯ 

У статті розкрито сутність діяльнісного підходу в процесі педагогічної підготовки студентів до 
професійної діяльності. Усупереч знаннєвоорієнтованому, діяльнісний підхід передбачає не лише 

засвоєння знань, а насамперед, оволодіння процесом, способами, прийомами, засобами професійної 
діяльності. Визначено знання та вміння виховної компетентності вчителя загальноосвітнього 

навчального закладу, принципи відбору змісту вищої освіти, форми та методи підготовки студентів з 
метою оволодіння ними професійними моделями виховної діяльності. 

Ключові слова: діяльнісний підхід, професійна підготовка, виховна компетентність,  
учитель-вихователь. 

Постановка проблеми. У державних освітніх документах (Національна доктрина розвитку освіти 
України, Державна національна програма ''Освіта'' (Україна ХХІ століття), Концепція загальної середньої 
освіти, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів) 
визначається потреба в підготовці вчителя зі сформованими високими моральними якостями, який має 
ґрунтовні знання, володіє педагогічними технологіями, здатністю отримувати додаткові знання, 
необхідні для практичної діяльності, вміє досягти нових педагогічних цілей, усвідомлює свою соціальну 
відповідальність, постійно дбає про своє особистісне і професійне зростання. Відповідно домінантною є 
підготовка педагога як вихователя й організатора навчально-виховного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Висновки й положення провідних педагогічних теорій, що 
відображають тенденції педагогічної освіти, професійного становлення вчителя, підготовки студентів до 
майбутньої професійної діяльності як складової педагогічної майстерності, провідні ідеї основних напрямів 
реформування діяльності загальноосвітньої школи, загальнопедагогічні теорії відображені в наукових 
доробках О. Абдуліної, Л. Артемової, О. Антонової, П. Атутова, Ю. Бабанського, С. Батишева, С. Вітвицької, 
С. Гончаренка, М. Данилової, О. Дубасенюк, І. Зязюна, В. Краєвського, Н. Кузьміної, Н. Ничкало, Т. Ільїної, 
М. Скаткіна, Г. Щукіної та ін. Вченими розкриваються загальнотеоретичні основи підготовки майбутнього 
вчителя, різні аспекти формування його професійних умінь, у тому числі його готовності до виховної 
діяльності (О. Бондаревська, О. Дубасенюк, П. Підкасистий, Г. Троцко, Н. Щуркова, ін.). 

Вивчення стану реалізації педагогами виховних функцій у шкільній практиці вказує на 
стандартизацію виховного процесу, використання застарілих способів передачі ціннісного ставлення до 
світу, традиційне використання виховних заходів, що перешкоджає особистісному зростанню школяра. 
Шкільні педагоги не вповні усвідомлюють цінність соціально й особистісно значущої діяльності 
вихованців, недостатньо застосовують методи аналітично-оцінної діяльності, недооцінюють роль 
створення особистісно розвивального середовища, яке сприятиме підвищенню творчого потенціалу усіх 
суб’єктів навчально-виховного процесу, забезпечуватиме умови для самореалізації учнів в усіх сферах їх 
життєдіяльності (особистісній, професійній, соціальній). Відтак, констатується недостатня спроможність 
учителів ефективно розв’язувати виховні завдання внаслідок функціонування когнітивноорієнтованого 
підходу до визначення змісту, форм і методів їх підготовки у вищому навчальному закладі, що істотно 
впливає на успішність реалізації ними усіх функцій педагогічної діяльності, й виховної зокрема.  

Усупереч знаннєвоорієнтованому підходу, який спрямований на формування у студентів міцних 
систематизованих знань, діяльнісний підхід у підготовці фахівців передбачає формування їх здатності до 
активної діяльності, творчої професійної праці. Не лише засвоєння знань, а й оволодіння процесом, засобами 
й знаряддями діяльності є важливим компонентом розвитку особистості студента в процесі навчання. 

Мета статті полягає у з’ясуванні сутності діяльнісного підходу як практико-орієнтованої тактики та 
змісту його реалізації у процесі професійної підготовки майбутніх педагогічних фахівців як вихователів. 

Виклад основного матеріалу. У філософській літературі (К. Абульханова-Славська, 
Н. Александрова, В. Біблер, Л. Буєва, В. Малахов, В. Шинкарук) заявлена проблема людини як суб’єкта 
власної діяльності, здатного цілеспрямовано перетворювати об’єктивну дійсність і здійснювати власний 
саморозвиток. У широкому контексті суб’єкт є творцем власного життя, здатний активно змінювати 
його, критично ставитися до самого себе. У понятті ''суб’єкт'' підкреслюється, насамперед, активна, 
діяльнісна сутність людини. Постійна зміна соціальної дійсності вимагає від майбутніх фахівців 
максимальної активізації індивідуально-творчого потенціалу, розкриття і розвитку саме суб’єктних 
якостей. Категорія ''суб’єкт'' є продуктивною у контексті становлення студента як суб’єкта професійної 
педагогічної діяльності [1: 113]. 
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Діяльність – активна форма прояву відносин. Для вчителя це означає, що тільки через діяльність і в 
діяльності можуть проектуватися та розвиватися міжособистісні стосунки. До того ж діяльність повинна 
бути організована так, щоб її суб’єктом виступав учень, а не вчитель. Суб’єктом діяльності стає людина, 
яка бере активну участь у досягненні її результатів. Діяльність відсутня там, де немає цілісного 
ланцюжка ''мета – мотив – засіб – дія – результат''. Діяльність особистості – це завжди самодіяльність, 
більшою чи меншою мірою, залежно від віку і рівня вихованості дітей [2]. Підхід, відповідно до 
тлумачного словника В. Бусела, – це сукупність способів, прийомів розгляду чого-небудь, впливу на 
кого-, що-небудь, ставлення до кого-, чого-небудь [3: 785]. На думку Н. Щуркової, педагогічні підходи 
не тільки не виключають один одного, але й не реалізуються один без одного. Розуміння самих підходів 
відкриває класному керівникові широкий спектр педагогічних можливостей, виховних впливів і 
одночасно спрямовує його діяльність у певне русло [2]. 

Діяльнісний підхід (І. Бех, В. Давидов, О. Леонтьєв та ін.) ґрунтується на положенні, що психіка 
особистості нерозривно пов’язана з її діяльністю і діяльністю обумовлена. При цьому діяльність 
розуміється як свідома активність людини, що виявляється в процесі її взаємодії із навколишнім 
середовищем, і ця взаємодія полягає в розв’язанні життєво важливих завдань, які обумовлюють 
існування і розвиток людини [4; 5].  

Серед методологічних підходів до дослідження проблеми педагогічної підготовки майбутніх фахівців 
діяльнісний підхід виокремлюють як практико-орієнтовну тактику. Тому в межах діяльнісного підходу в 
процесі фахової підготовки майбутніх учителів мають бути засвоєні та практично апробовані система 
способів і прийомів здійснення професійної діяльності, професійні уміння та навички педагогічної діяльності, 
педагогічно-професійні методи роботи, які забезпечують успішне становлення майбутнього професіонала. 

Діяльнісний підхід [6] передбачає орієнтацію на розвиток творчого потенціалу особистості та дає 
змогу враховувати індивідуальні особливості кожного студента через включення їх у діяльність, яка 
сприяє самореалізації й особистісному зростанню.  

Наказом МОН України [7] визначено завдання та обов’язки вчителя загальноосвітнього навчального 
закладу, які становлять його виховну компетентність. Це, зокрема, такі: 

- здійснення навчання та виховання учнів з урахуванням психологічних та фізіологічних 
особливостей їх розвитку і специфіки навчального предмету; 

- забезпечення в ході освітнього процесу соціалізації, формування загальної культури особистості; 
- координування взаємодії учнів між собою під час уроків і позакласних заходів; 
- сприяння формуванню в учнів поваги до принципів загальнолюдської моралі, батьків, культурно-

національних, духовних, історичних цінностей України, дбайливого ставлення до навколишнього 
середовища; 

- дотримання педагогічної етики, повага гідності дітей, учнів, захист їх від будь-яких форм фізичного 
або психічного насильства, запобігання шкідливим звичкам, пропаганда здорового способу життя; 

- вимога дотримання учнями статуту освітньої установи; 
- контроль забезпечення здорових і безпечних умов навчання, виховання, праці; 
- організація позакласних культурно-виховних заходів, сприяння проведенню диспутів, екскурсій, 

зборів тощо; 
- підтримка зв’язків із батьками, надання їм консультативної педагогічної допомоги з питань освіти, 

фізичного й психічного розвитку їх дітей.  
Визначеним документом встановлено також зміст і обсяг знань нормативних та законодавчих актів, 

навчальних дисциплін, які стосуються питань виховання. Так учитель загальноосвітнього навчального 
закладу повинен знати: Конституцію України; Закони України; акти Президента України, Верховної 
Ради України, Кабінету Міністрів України щодо освітньої галузі; накази та розпорядження Міністерства 
освіти і науки України; Декларацію прав і свобод людини; Конвенцію ООН про права дитини, інші 
нормативно-правові акти, що регламентують освітню діяльність у загальноосвітньому закладі; 
педагогіку, психологію, вікову фізіологію, шкільну гігієну; методику виховної роботи; нормативні 
документи з питань навчання і виховання дітей та молоді; сучасні педагогічні технології навчання. 

З огляду на визначені знання та вміння, якими повинен володіти вчитель загальноосвітнього навчального 
закладу, характерними особливостями їх педагогічної підготовки у вищому навчальному закладі є:  

- практико-орієнтована спрямованість змісту навчання;  
- інтегрування та практичне застосування знань, отриманих у результаті вивчення інших 

навчальних дисциплін, для розв’язання професійно-педагогічних завдань. 
Однією із першочергових проблем сучасної вищої освіти є проблема відбору змісту, який має 

відображати всі особливості професійної діяльності випускника вищого навчального закладу в проекції 
на навчальний процес. Відбір змісту вищої освіти має ґрунтуватися на загальнодидактичних принципах 
(науковості, наочності, доступності тощо), що покликані регулювати як процес відбору і конструювання 
професійної освіти, так і вибору форм і методів організації навчальної діяльності. Ми приєднуємося до 
думки А. Коржуєва й В. Попкова [8], що, окрім наведених принципів, варто назвати ще й такі: 
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– принцип відповідності змісту освіти потребам суспільного розвитку; 
– принцип єдності змістової й процесуальної сторін навчання; 
– принцип структурної єдності змісту освіти на різних її рівнях; 
– принцип випереджувального розвитку освіти.  
Підготовка майбутніх учителів до реалізації виховної діяльності в загальноосвітніх навчальних 

закладах здійснюється у процесі вивчення нормативних навчальних дисциплін (''Вступ до спеціальності'', 
''Педагогіка'', ''Теорія і методика виховної роботи'', ''Основи науково-педагогічних досліджень'', ''Основи 
педагогічної майстерності'') через упровадження авторських курсів, у педагогічній практиці, науково-
дослідній підготовці – через самостійну освітню діяльність. 

Процес формування майбутнього вчителя до виховної діяльності полягає в формуванні стійких 
системних знань з педагогіки, психології, умінь застосовувати набуті знання у нестандартних ситуаціях 
та нових швидкозмінних інформаційних умовах праці, розвитку особистісних якостей, постійного 
саморозвитку та удосконалення особистості як професіонала майбутньої праці. У процесі підготовки 
вчителя у вищому навчальному закладі до виховної діяльності можна виділити такі етапи: мотиваційно-
орієнтаційний, моделювання, діяльнісно-практичний, рефлексивний. Поділ на етапи є умовним, тому що 
мотивування, моделювання, практична діяльність студентів та рефлексія відбуваються упродовж усього 
періоду навчання у вищому навчальному закладі. 

Умовою ефективної фахової підготовки є активна діяльність студентів у процесі оволодіння 
методологічним, теоретичним, практичним та соціальним змістом майбутньої професійної діяльності.  

Активне залучення студентів до процесу ведення лекції здійснюється через включення студентів у 
роль співлектора, постановку проблемних запитань чи ситуацій, використання результатів попередньої 
дослідницько-пошукової діяльності студентів, актуалізацію засвоєних знань та мотивування їх 
самостійної діяльності. Безпосередня участь студентів у підготовці й проведенні лекцій через виявлення 
й аналіз проблем виховної практики й існуючих суперечностей сприяє усвідомленню ними проблеми й 
активній участі у пошуку шляхів її розв’язання.  

Практична підготовленість педагога означає сформованість у нього готовності діяти в конкретній 
педагогічній ситуації, застосовуючи відповідні обставинам засоби, методи, прийоми виховної діяльності. 
Організаційними формами, в яких студенти набувають певного практичного досвіду, є аудиторні 
практичні заняття. На заняттях засвоюються форми, методи, засоби виховної діяльності, здійснюється 
аналіз реальних ситуацій, виявлених під час практики, розглядаються різні варіанти і моделі поведінки в 
ситуаціях взаємодії з вихованцями, батьками, педагогами, напрацьовуються способи дій.  

Активна групова взаємодія та самостійна діяльність сприяють створенню у майбутніх учителів 
інформаційного фонду, необхідного для здійснення ефективного виховного процесу. Це, насамперед, 
знання педагога про своїх вихованців, їх психологічні властивості, про цілі, зміст, засоби взаємодії iз 
усіма суб'єктами виховної діяльності, про переваги і недоліки власної особистості й діяльності. Набута 
інформація є основою для визначення студентами стратегії педагогічного впливу на учнів спочатку в 
модельованих ситуаціях, а потім і безпосередньо у майбутній практичній діяльності. 

Оволодіння студентами професійними моделями виховної діяльності відбуваються й у процесі 
науково-дослідної роботи, яка забезпечує розвиток професійної спрямованості, пізнавальної активності, 
мотиваційної сфери студентів, формування їх професійних умінь. Самостійна робота студентів включає 
пошук необхідних джерел для підготовки до теоретичних аудиторних занять, аналіз документів виховної 
діяльності в загальноосвітньому навчальному закладі, розробку проектів різних видів, пошук 
методичних матеріалів, укладання методичного портфоліо. 

В основу підготовки майбутніх учителів до виховної діяльності у процесі вивчення навчального 
курсу покладено самоорганізацію навчальної діяльності студентів у тісному взаємозв’язку з викладачем. 
Викладач скеровує діяльність студентів, консультує і направляє їх у самостійному пошуку нового знання 
через індивідуальні та групові консультації, роботу в мікрогрупах, долучає студентів до методики 
проведення практичних занять у формі дискусії, діалогів із учителями і школярами, проблемних 
навчальних екскурсій до загальноосвітніх навчальних закладів, розв’язання проблемних педагогічних 
ситуацій, моделювання педагогічних систем, порівняльного аналізу дієвості педагогічних засобів і 
прийомів, захисту педагогічних проектів тощо.  

Висновки. Узагальнюючи викладене, зазначимо, що побудова змісту професійної підготовки 
студентів на основі діяльнісного підходу сприяє підвищенню рівня їх практичної підготовленості до 
виконання функцій учителя-вихователя. 

Перспективи подальшого дослідження пов’язані з аналізом педагогічного потенціалу освітньо-
виховних технологій у підготовці студентів до виховної діяльності.  
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Мирончук Н. Н. Деятельностный подход в профессиональной подготовке будущих педагогов к 
реализации функций учителя-воспитателя. 

В статье раскрыта сущность деятельностного подхода в процессе педагогической подготовки 
студентов к профессиональной деятельности. Вопреки знание-ориентованному, деятельностный 
подход предполагает не только усвоение знаний, но прежде всего овладение процессом, способами, 

приемами, средствами профессиональной деятельности. Определены знания и умения воспитательной 
компетентности учителя общеобразовательного учебного заведения, принципы отбора содержания 

высшего образования, формы и методы подготовки студентов с целью овладения ими 
профессиональными моделями воспитательной деятельности. 

Ключевые слова: деятельностный подход, профессиональная подготовка, воспитательная 
компетентность, учитель-воспитатель. 

Myronchuk N. M. The Pragmatist Approach in the Training of Future Teachers to Implement the Functions 
of the Teacher-Tutor. 

The article deals with the nature of the pragmatist approach in the pedagogical students' training to the 
professional career. The pragmatist approach involves not only learning, but primarily mastering the process, 
ways, methods and means of the professional activity. The knowledge and skills of the teacher's educational 

competence in the educational institution for the selection of higher educational content, forms and methods of 
training students to master their professional models of educational activities are defined. 

Keywords: pragmatist approach, professional training, educational competence, teacher-educator. 
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ПРОБЛЕМИ ВСЕБІЧНОГО ГАРМОНІЙНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Нова соціальна ситуація в Україні вимагає осучаснених підходів до проблем формування особистості у 
всіх ланках суспільного життя, а особливо у його освітній галузі. Статтю присвячено актуальним 

проблемам виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості студента. З’ясовано основні шляхи 
вдосконалення організації виховної роботи у вищому навчальному закладі. Обґрунтовано умови та 

розглянуто різноманітні форми виховної роботи зі студентською молоддю.  

Ключові слова: всебічне гармонійне виховання, умови виховання, організація виховної роботи, 
студентська молодь. 

Постановка проблеми. З давніх-давен філософи, педагоги обстоюють ідею всебічного гармонійного 
виховання особистості. Всебічне виховання передбачає формування в людини відповідних моральних, 
розумових, трудових, фізичних і естетичних якостей. Гармонійне виховання має забезпечувати єдність, 
діалектичний взаємозв’язок, взаємозбагачення, гармонію зазначених складових виховання. Виховання 
юнаків і дівчат, становлення їхніх ціннісних орієнтацій і життєвих смислів стає стратегічною метою 
освітнього процесу вищої школи [1: 405]. 

Метою статті є висвітлення питань, пов’язаних із проблемами всебічного гармонійного виховання 
особистості студента, основних шляхів вдосконалення організації виховної роботи у вищих навчальних 
закладах, різних форм виховної роботи зі студентською молоддю. 

Виклад основного матеріалу. Термін "виховання" походить від слова "ховати" в розумінні 
оберігати, убезпечити від небажаного впливу. Може виникнути питання, а від чого потрібно (і чи 
потрібно) оберігати молоду людину, у якої за плечима 17-18 років родинного й шкільного виховання? На 
початку 90-х років минулого століття на хвилі загального піднесення й стрімкої демократизації 
суспільного життя у багатьох вищих навчальних закладах, відмовляючись від системи комуністичного 
виховання, яке у більшості своїх положень дійсно не відповідало інтересам людини й суспільства, 
незалежної держави, ліквідували виховну систему взагалі, мотивуючи це тим, що, мовляв, студенти – 
дорослі люди і в демократичному суспільстві вони мають право на вільне самовизначення, вибір 
поведінки, дотримання моральних норм. Але вже перші роки такого стану показали, що юну, 
малодосвідчену, психо-емоційно нестійку особистість є від чого "ховати", оберігати і захищати: від 
пияцтва, наркоманії, злодійства, моральної розбещеності, згубного впливу потужних потоків бруду і 
сміття окремих засобів масової інформації, особливо телебачення. І нині назва "вищий навчальний 
заклад" недостатньо відображає своє функціональне призначення. Заклад вищої освіти – це установа, 
метою якої є продовження едукації молодої людини: виховання, формування, становлення, розвитку, 
навчання. Термін "едукація" означає "виведення", "вирощення" (лат. educate від exduco – "виводжу"), 
тобто виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості, "виведення" її на високий 
загальнолюдський культурний рівень, соціалізацію у якісно нових умовах [2: 412].  

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський у своїй ґрунтовній праці "Проблеми виховання 
всебічно розвиненої особистості" писав: "Процес виховання всебічно розвиненої, гармонійної особистості 
полягає в тому, що, дбаючи про досконалість кожної грані, сторони, риси людини, вихователь одночасно 
ніколи не випускає з поля зору ту обставину, що гармонія всіх людських граней, сторін, рис визначається 
чимось провідним, основним. Жива людська плоть і кров всебічно розвиненої людини втілює в собі 
повноту й гармонію сил, здібностей, пристрастей, потреб, в якій вихователь бачить такі сторони, риси, 
грані, як моральну, ідейну, громадянську, розумову, творчу, трудову, естетичну, емоційну, фізичну 
досконалість. Провідним, визначальним компонентом у цій гармонії є моральність" [3: 176]. 

В останні три століття у цивілізованих країнах тривала освітньо-дидактична революція. У системі 
едукації людини основні зусилля (соціально-педагогічні й економічні) спрямовувалися на розв’язання 
освітніх завдань. У результаті виник розрив, суперечність між високим рівнем розумового і морально-
духовного виховання. Головна вада педагогіки попереднього періоду полягає в тому, що освіта, оволодіння 
великим обсягом наукових знань випереджували і нині випереджають рівень вихованості особистості. Цей 
перекіс таїть у собі загрозу прогресивному поступальному розвитку людства, існуванню цивілізації. Тому 
проблема виховання людини, підготовка її до життєдіяльності в інформаційно-технологічному, науковому 
суспільстві і, зокрема, в умовах ноосфери набуває світового масштабу, глобальної, першочергової 
значущості. Сучасна людина, якій доводиться жити у світі новітніх технологій, стає заручником цього 
некерованого монстра. Незважаючи на всеохоплюючі глобалізаційні процеси в соціально-економічному 
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плані, не варто екстраполювати їх принципи на сферу виховання. За своєю метою виховання має бути 
спрямованим на формування всебічно, гармонійно розвиненої особистості, а за змістом – базуватися на 
національних і загальнолюдських морально-духовних цінностях [2: 444]. 

За останні роки в нашій країні відбулися серйозні зміни. Україна стає країною відкритою світові, 
демократичним суспільством, що будує ринкову економіку і правову державу, в якій на перше місце 
виходить людина, що володіє достатнім рівнем волі і відповідальності. Ці фундаментальні процеси 
розгортаються в загальносвітовому контексті переходу цивілізації до нового стану: від традиційного для 
кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. індустріального суспільства до суспільства постіндустріального й 
інформаційного. У центрі оновленої освітньої системи в сучасних умовах знаходиться творча сутність 
людської діяльності. Цілі, що постають перед освітою, орієнтуються на особистість як важливу цінність, 
створюють умови для її розвитку, звільняють від впливу зовнішніх обставин і вузької функціональної 
заданості. Ці цілі знайшли своє відображення в законах України, що стосуються освіти всіх рівнів [4: 323]. 

В Законі України ''Про освіту'' записано: ''Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості 
та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 
високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення 
на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, забезпечення народного 
господарства кваліфікованими фахівцями [5: 1]. 

Становлення української державності, інтеграція в європейське і світове співтовариство, відмова від 
тоталітарних методів управління державою і побудова громадянського суспільства передбачають 
орієнтацію на Людину, націю, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями 
реформування навчально-виховного процесу.  

У системі професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах має продовжуватися процес 
реалізації вимог програми виховання всебічно розвиненої особистості. У виховній роботі зі 
студентською молоддю варто використовувати різні форми: безпосередню навчальну, виробничу 
діяльність, участь у громадських справах, поводження у побуті. Треба зважати на дієвість і впливовість 
великого спектра форм діяльності, які сприяють формуванню всебічно розвиненої особистості. Це 
навчальні заняття (лекції, семінари, практичні заняття), практика, наукові гуртки, творчі студії, екскурсії, 
походи, різноманітні форми і види суспільно корисної праці та ін. Тут відбувається виховний вплив на 
свідомість і волю студентів, з одного боку, через зміст навчального матеріалу, з іншого, – через 
організацію студентів на навчальну працю і, передусім, через морально-духовний потенціал викладача. 

"У вихованні, – писав К. Д. Ушинський, – все повинно базуватися на особі вихователя, тому що 
виховна сила виливається тільки з живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми, 
ніякий штучний організм закладу, хоч би як хитро він був придуманий, не може замінити особистості в 
справі виховання". Висока культура мислення, спілкування, мовлення, поведінки, зовнішності, жести, 
міміка, темп і ритм роботи, володіння основами психотехніки, морально-духовні цінності, 
інтелігентність та багато іншого – це той духовний капітал педагога, який є живильним джерелом 
виховання студентів [6: 134]. 

Особистість виховується особистістю – "золоте" правило, яке найбільшою мірою стосується педагога. 
Професійна компетентність, майстерність, морально-духовна зрілість – три складники, що перетворюють 
працю педагога на місію його життя. Це потребує безперервного розвитку в організаторському, 
комунікативному, світоглядно-пізнавальному й духовно-ціннісному напрямах. Організовуючи навчальну 
діяльність, педагог має внутрішньо проектувати її на процес формування особистості з погляду завдань 
всебічного, гармонійного виховання: якою мірою навчальний матеріал сприятиме формуванню 
наукового світогляду студентів; яким чином спеціально організована пізнавальна діяльність студентів 
впливатиме на їх інтелектуальний розвиток, чи допоможе вона оволодінню методами самостійної 
пізнавальної праці; як виучуваний навчальний матеріал сприятиме становленню професіоналізму 
майбутнього фахівця; як впливатиме зміст навчального матеріалу на формування почуттів, переконань, 
естетичних смаків, морально-духовних цінностей та ін. [1: 269]. 

Студентська молодь – значний прошарок нашого суспільства, його соціально-економічний і духовний 
потенціал. Вік юності характеризується найбільш сприятливими умовами для психологічного, 
біологічного і соціального розвитку. В цей період – найвища швидкість пам’яті, реакції, пластичності у 
формуванні навичок. В особистості на цьому етапі домінантним є становлення характеру та інтелекту. 
Активно розвиваються морально-ціннісні й естетичні почуття. Швидко освоюються соціальні ролі 
дорослого. Формуються і закріплюються схильності і інтереси. Визначаються життєві цілі й прагнення. 
Посилюється усвідомленість, об’єктивна позитивізація мотивів поведінки. Формуються і зміцнюються 
позитивні особистісні риси – відповідальність, почуття обов’язку, цілеспрямованість, наполегливість, 
самостійність, уміння регулювати свої почуття, бажання, схильності. Основною соціальною 
детермінантою, що визначає морально-духовне зростання молодої людини, є її діяльність. Професійно-
пізнавальна діяльність стає провідною для молоді, яка навчається у вищих навчальних закладах. Саме 
вона має бути джерелом розвитку морально досконалої особистості [7; 8]. 
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Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї роботи 
всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, адміністрації, органів 
студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді. Організація виховної 
роботи здійснюється за допомогою ректорату, кафедри, куратора, викладача, студентського 
самоврядування й активності самого студента, що, в свою чергу, формує багатогранну, цілісну, всебічно 
розвинену особистість.  

Ректорат у своїй діяльності базується на таких принципах, як: системність процесу виховання; 
безперервність і спадкоємність у вихованні; єдність історичного, національного та загальнолюдського у 
вихованні; розвиток національної свідомості, прищеплення любові до свого народу, поваги до його 
культури, традицій, звичаїв, а також поваги до культури інших народів, оволодіння цінностями 
української та світової культури в усіх сферах життєдіяльності; гуманітаризація, гуманізація виховання; 
єдність навчання та виховання; співробітництво, партнерство, взаємодія між викладачем і студентом, що 
сприяє поглибленому процесу навчання, перетворенню студента в активного суб’єкта навчання та 
виховання; індивідуалізація виховного процесу – діалектичне поєднання індивідуальних і колективних 
форм; переорієнтація з безпосереднього колективного впливу на індивідуальні форми виховної роботи; 
інтеграція традиційних і нових форм виховної роботи; гармонізація родинного та суспільного виховання, 
що базується на поєднанні й координації виховних зусиль родини та ВНЗ; формування творчої 
активності, самодіяльності студентської молоді, що проявляється в поєднанні педагогічної майстерності 
з ініціативою та самодіяльністю студентів, у ствердженні життєвого оптимізму та розвитку навичок 
позитивного мислення; активізація студентського самоврядування; формування в усіх підрозділах і 
структурах ВНЗ особливого мікроклімату теплоти й довіри, доброзичливості та взаєморозуміння, 
співробітництва та взаємодопомоги, спрямованих на створення внутрішньої єдності всіх членів 
колективу та взаємної підтримки один одного на всіх рівнях; системне формування особистості 
майбутнього фахівця через вплив усіх функціонуючих у ВНЗ структур і підрозділів як у навчальний, так 
і позанавчальний час; світський характер виховної роботи серед студентської молоді, несумісний із 
пропагандою насильства, жорстокості, людиноненависницьких теорій.  

Кафедра є важливою ланкою реалізації виховного потенціалу ВНЗ. Виховна робота кафедри полягає в 
наступному: формування професійних якостей сучасного спеціаліста як людини, особистості; проведення 
професійно-орієнтаційної, інформаційно-просвітницької, культурно-виховної роботи серед студентів, 
розвиток їх творчих та інтелектуальних здібностей, залучення до різноманітної діяльності за інтересами, 
участі в культурно-освітній, спортивно-оздоровчій та інших видах діяльності; сприяння роботі рад 
студентського самоврядування факультетів, гуртожитків, навчального закладу загалом; безпосередня 
участь у реалізації заходів, що проводяться ректоратом, на факультетах, у гуртожитках, клубах; організація 
роботи наставників академічних груп студентів (участь у навчально-виховних і громадських, культурно-
освітніх і культурно-виховних заходах у групі; робота з активом академічної групи, індивідуальна виховна 
робота зі студентами групи; студентами, які проживають у гуртожитках та ін.).  

Куратор (тьютор, наставник) академічної групи є суб’єктом виховної роботи. Завдання роботи 
куратора: професійна, соціально-психологічна і дидактична адаптація студентів; формування у студентів 
високої свідомості та активності; розвиток у студентів творчого мислення, уміння об'єктивно оцінювати 
явища суспільного життя, аргументовано вести діалог, відстоювати свої переконання; спонукання 
студентів на виконання конкретних завдань та досягнення поставленої мети; за необхідності корекція 
індивідуальних рис характеру студентів; проведення профілактичної роботи з попередження негативних 
проявів поведінки студентів; прищеплення студентам поваги до історії та традицій ВНЗ, виховання у них 
відповідальності за виконання своїх обов'язків і результати навчання, за розпорядок в університеті, у 
гуртожитку; спонукання студентів до самовдосконалення; підготовка висококваліфікованих спеціалістів, 
здатних уміло застосовувати у своїй роботі засвоєні знання, підтримувати в колективі моральний клімат, 
організованість та правопорядок. Куратор академічної групи разом зі студентами складає план виховної 
роботи на навчальний рік, який затверджує декан факультету чи його заступник із виховної роботи. Цей 
план узгоджується з проректором з виховної роботи ВНЗ та радою факультету. План організаційно-
виховної роботи куратора академічної групи передбачає: знайомство куратора зі студентами академічної 
групи, виявлення їх інтересів, запитів (перший курс); проведення зустрічей зі студентами групи, 
індивідуальних бесід, зборів групи щодо якісного навчання; ознайомлення з правами і обов’язками 
студентів; ознайомлення студентів із ''Правилами внутрішнього розпорядку'' у ВНЗ, умовами 
проживання в гуртожитках, вимогами Статуту ВНЗ; організацію виховної роботи серед студентів групи, 
які проживають у гуртожитках; організацію та проведення зустрічей студентів академічної групи з 
державними діячами, ветеранами праці, Великої Вітчизняної війни, працівниками культури і мистецтва, 
правоохоронних органів, органів охорони здоров’я; відвідування студентами музеїв, театрів, естрадно-
концертних програм, художніх виставок, екскурсій. У своїй роботі куратор використовує такі форми: 
організаційні (групова, індивідуальна); пізнавальні (вікторина, аукціон, диспут, конкурс, конференція та 
ін.); морального виховання (круглий стіл, акція милосердя, літературно-музикальний вечір, день 
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кафедри, факультету). Результатом виховної діяльності куратора повинен бути високий рівень 
вихованості студентів. Під вихованістю в педагогічному розумінні мають на увазі комплексну 
властивість особистості, яка характеризується наявністю і рівнем сформованості в неї суспільно 
значущих якостей, що відображають мету виховання. 

Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах є складовою демократизації вищої школи, 
важливим фактором розвитку і модернізації суспільства, виявлення потенційних лідерів, вироблення у 
них навичок управлінської та організаторської роботи з колективом, формування майбутньої еліти нації. 
Опора на ініціативу, активну життєву позицію, ціннісні орієнтації студентства є реальним показником 
цивілізованості суспільства, утвердження в ньому демократичних начал. Запровадження студентського 
самоврядування у вищих навчальних закладах є конкретною реалізацією громадянських прав студентів, 
формування у них почуття відповідальності, вміння вирішувати соціальні, економічні та культурно-
освітні проблеми. Водночас студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання [9]. 

Значне місце в системі формування всебічно розвиненої особистості студента займають 
позааудиторні форми виховання: діяльність наукових гуртків, творчих студій, конференцій, дискусійних 
клубів, зустрічі з письменниками, художниками, акторами та ін.  

Висновки. Отже, організація виховної роботи у вищих навчальних закладах щодо всебічного 
гармонійного виховання студентської молоді потребує постійного вдосконалення, пошуку і приведення в дію 
нових форм впливу на студентів, відпрацювання нових методик. Водночас потрібно активізувати традиційні 
види діяльності, збереження досягнень минулого. Випускники вищого навчального закладу мають бути не 
просто знаючими спеціалістами, а людьми творчими, духовно багатими із демократичним світобаченням. 
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Сахневич И. Д. Проблемы всестороннего гармоничного воспитания студенческой молодежи. 

Новая социальная ситуация в Украине требует современенных подходов к проблемам формирования 
личности во всех звеньях общественной жизни, а особенно в ее образовательной отрасли. Статья 
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посвящена актуальным проблемам воспитания всесторонне развитой, гармоничной личности 
студента. Выяснены основные пути совершенствования организации воспитательной работы в 

высшем учебном заведении. Обоснованы условия и рассмотрены разнообразные формы воспитательной 
работы со студенческой молодежью. 

Ключевые слова: всесторонне гармоничное воспитание, условия воспитания, организация 
воспитательной работы, студенческая молодёжь. 

Sakhnevych I. D. Issues of the Students' Comprehensive Harmonious Education. 

The comprehensive education involves the formation of the person's relevant moral, intellectual, human, 
physical and aesthetic qualities. The harmonious education should provide the unity, dialectical relationship, 

mutual harmony of these components of education. Educating boys and girls, establishment of their values and 
life meaning becomes the strategic goal of the educational process of higher education. This article is devoted to 
actual problems of education of the student's fully developed, harmonious personality. It is substantiated that the 

goal of education is possible only if an integrated approach is implemented and due to the involvement of the 
entire teaching staff of higher education institutions, administration of the student government. The organization 

of the educational work is carried out by the administration, department, supervisor, teacher, student 
government and the student activity, which in turn creates a multifaceted, integrated, fully developed 

personality. The introduction of the student government in higher education is the concrete realization of the 
students' civil rights, forming their sense of responsibility, the ability to solve social, economic, cultural and 

educational issues. Thus, the organization of the educational work in higher education for the students' 
comprehensive harmonious education is in need of the continuous improvement, finding and bringing into 
operation new forms of the influence on students, practicing new techniques. However, it is necessary to 

intensify traditional activities, conservational achievements of the past. 

Keywords: all-round harmonious education, conditions of upbringing, organization of educational work, 
 college students. 
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ІДЕЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ В ПЕДАГОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ 

У статті розглянуто формування концепції сучасного університету в його історичному розвитку, який 
поділено на класичний, посткласичний та постмодерний періоди (модерний охарактеризовано оглядово). 
Окрему увагу звернено на аналіз першоджерел закордонного походження щодо еволюції в осмисленні ідеї 

та покликання університету в різні періоди існування його британської, німецької та французької 
моделей. Зокрема, в руслі дослідження становлення концепції європейського університету вивчено 
погляди класиків університетської теорії Дж. Ньюмена, Д. Дідро та Ж.-Н. Кондорсе, І. Канта і 

В. фон Гумбольдта. Визначено характерологічні ознаки концепцій університету різних періодів, при 
цьому виокремлено сучасний університетський дискурс, основний зміст якого, з одного боку, в 

поверненні у класичні рамки, з іншого, – у повороті до змістів власного культурно-освітнього простору. 

Ключові слова: європейський університет, класичний, посткласичний, модерний, постмодерний періоди, 
британська, німецька, французька модель університету, культурно-освітній простір. 

Постановка проблеми. Сучасний дискурс університету відбувається відразу у трьох напрямках: 
функціональному – як феноменологічні дослідження його сучасного стану й перспектив за видами 
(класичний, профільний (в тому числі педагогічний), дослідницький, інноваційний університети); місцем у 
суспільно-історичному процесі; в концептуальному плані – з позицій формування його теорії. У цьому руслі 
університет потребує дослідження ідеї (сутності) та покликання (місії) як теоретичних категорій, що 
складають концептуальні рамки його культурно-освітнього простору. При цьому виходитимемо з того, що 
ідея університету – це складне абстрактне поняття, його інституційний образ, який характеризується певними 
ціннісними категоріями, особливими цілями діяльності, окремими шаблонами мислення тощо; сутність 
університету – власне зміст перелічених характеристик; покликання – внутрішня логіка розвитку 
університету, направленість процесів цілепокладання, що проектуються назовні як реалізація ним окремих 
завдань, і їх комплексу; місія – "перспективне бачення образу університету, принципів та способів руху до 
цього ідеалу" [1: 10]. Водночас, існує думка, що ідея університету – це сукупність уявлень про основоположні 
цінності, цілі та межі його функціональності, а місія – та ж сукупність щодо простору його розвитку, таким 
чином місія репрезентує смислоутворююче ядро університетської ідеї [2: 20], проте вважаємо ідею категорією 
духовної еволюції, а місію – соціально-інтелектуальної.  

У цій статті будемо вести мову про університет у тематиці його культурно-освітнього простору, в межах 
актуальної цивілізаційної парадигми, в теоретичному, концептуальному, аспекті, згідно з яким університет є 
не стільки установою, ланкою системи освіти, скільки системою координат, оплотом певної традиції, якість 
якої була визначена задовго до того моменту, коли "дух і тіло" університету стали піддавати щораз новішим 
реформаціям, час яких у Європі збігався зі зміною науково-світоглядних парадигм. При цьому минулі зразки 
не зникали з культурно-освітнього простору, вплітаючись у нововведення, саме тому, в певному сенсі, І. Кант, 
Й. Фіхте, В. Гумбольдт та інші в класичному українському університеті, що, історично-світоглядно, є 
спадкоємцем і німецького університету, – не змістове наповнення навчальних курсів, а, певною мірою, 
наставники та колеги. Такий процес перетворень дослідниками названий трансфером (експансією) зразків 
вищої освіти (А. Ю. Андреєв), експресією "академічних генів" (А. В. Нехаєв), завдяки цьому тривав процес 
виникнення університетів у різних країнах Європи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Протягом останніх п’ятнадцяти років на пострадянському 
просторі вийшли друком низка праць, у яких проблема університету розглядається саме з 
концептуальних семіотичних позицій: Я.-Я. Пелікана [3], О. П. Мещанінова, низка інших авторів як з 
України, так і з-за кордону [4; 5], а також колективні дослідження НАУКМА, ЛНУ імені Івана Франка, 
Білоруського ДУ. Відповідно до цього, педагогічний університет теж варто розглядати як певну 
культуру-традицію, дискурс. Такий підхід актуалізує поняття ідеї, покликання та місії педагогічного 
університету, які можливо розглядати в контексті загальноуніверситетського дискурсу, що, своєю 
чергою, теж не однорідний, оскільки містить щонайменше декілька культурно-історичних моделей та 
етапів, характеризування яких здійснюватиметься нижче, оскільки всі ці розвідки не мали на меті 
впорядкувати хід еволюції ідеї університету. 

Мета написання статті – на основі аналізу наукових джерел висвітлити розвиток концепції 
університету, зокрема педагогічного, в просторовому та часовому вимірах. 

Виклад основного матеріалу. Низка дослідників (В. О. Бадін, І. А. Медведєв, Н. М. Панькова та інші) 
розглядає ліберальну (гуманітарну) та прагматичну (технічну) тенденції у розвитку університету, перша з 
яких (Р. Хатчінс, М. Адлер та Ч. Ван Дорен) пов’язана із освітньою місією університету, що збагачує 
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особистість духовно, тому й вивільняє та розвиває її творчі здібності, друга – з потребою суспільства у 
кваліфікованих спеціалістах (Е. Дюркгейм, Дж. Бернал). Їх синтез – інтегруюча теорія освіти К. Мангейма, 
згідно з якою "освіта готує людину не абстрактно, а для даного суспільства; кінцева освітня одиниця – це у 
жодному випадку не індивід, а група, що може змінюватися кількісно, за цілями та функціями, разом з 
якими змінюються провідні способи дій, що їм повинні будуть підкоритися індивідуальні особи в цих 
групах" [6: 81]. Такий підхід ближчий до парадигмального, тому, зважаючи на викладене вище, дискурс 
університету в його розвитку доречно структурувати згідно з історико-філософськими підходами: 
класичний період, посткласичний, постмодерний, що відповідає трьом типам наукової раціональності: 
класичному, некласичному та постнекласичному, критеріями розрізнення яких слугують, по-перше, 
особливості системної організації досліджуваних об’єктів (педагогічних університетів) і типів картини 
світу (культурно-освітній простір), по-друге, особливості засобів та операцій діяльності, репрезентованих 
ідеалами та нормами науки, по-третє, особливості ціннісно-цільових орієнтацій суб’єкта діяльності та 
рефлексії щодо них (В. С. Степін ), хоча, згідно з П. Моравом, можна було б розглядати докласичний, 
класичний, посткласичний університет. Не будемо приймати цю періодизацію через те, що докласичний 
університет-корпорація, по-перше, дуже віддалений в часі від модерного, по-друге, сучасні українські 
педагогічні університети виникли, переважно, з радянських педінститутів, які, у свою чергу, як і інші 
навчальні заклади того часу, були зорієнтовані на радянську (близьку до французької) університетську 
модель. Водночас, ідея класичного німецького університету не була відкинута, вона трансформувалася в 
ідею академічної педагогічної науки, а марксистсько-ленінська ідеологема зміцнила внутрішній зв’язок 
традицій радянського та німецького класичного університетів, що поширилося і на педагогічні інститути як 
патерн, дія якого стала бажаною, внаслідок їх перетворення на університети, оскільки це був єдиний 
видимий доступний культурний взірець, що й став визначати ідею новостворених університетів, 
впливаючи на розвиток університетської педагогічної науки. У зв’язку з фактором неподоланого щодо 
педагогічних університетів України поділу науки та освіти розглядатимемо дещо іншу періодизацію: від 
основ (класичної моделі) через посткласичний період до постмодерного, сучасного.  

Тезу про ідею університету для британської моделі класичного періоду обґрунтував Дж. Ньюмен, 
який висунув ключові ідеї та сформував словник того дискурсу університету, про який ідеться у цій 
статті. Водночас, у Німеччині того часу, завдяки І. Канту, Й. Фіхте, Ф. Шеллінгу, Ф. Шлеєрмахеру, 
Г. Штеффенсу, В. фон Гумбольдту вже сформувалася доктрина (у плані дискурсу – творча ідея 
(Я. Пелікан [3: 322]), що її П. Бурдьє назвав університетською доксою, а в нашому дослідженні є 
культурно-освітнім простором – своєрідна форма віри, корпоративний спосіб буття, "сукупність 
диспозицій, у тому числі й тілесних, вписаних у манеру поводитися..., форми сприйнятливості та 
категорії розуміння, ментальні структури, глибоко пристосовані і до структур академічної інституції, 
і до соціальних структур, що їх ці ментальні структури відтворюють" [7: 9].  

Французька модель університету класичного періоду пов’язана відразу з двома факторами: 
французьким Просвітництвом та Великою французькою революцією, перше з яких обґрунтувало 
засади громадянської рівності (Ж.-Ж. Руссо), "дух законів" (Ш.-Л. Монтеск’є), гуманність, 
справедливість та освіченість (Вольтер), а друга зробила радикальний крок із їх втілення. У плані 
концепції університету найбільш виразно її сутність відображена у творі просвітителя-
енциклопедиста Д. Дідро "План університету або школи публічного викладання всіх наук для 
російського уряду" та виступах члена конвенту Н. Кондорсе. Д. Дідро поняття "університет" 
трактував широко – як систему освіти (до кінця твору ділить їх на власне університети і коледжі та 
школи), як і всі просвітителі, обстоюючи рівність в освіті, філософ закладає ключовий принцип 
масової освіти: "Закони, що відповідають потребам маси населення, не можуть зважати на 
особливості окремих людей... в основу публічного виховання... повинен бути покладений середній 
рівень людського інтелекту" [8: 276]. Заперечення середньовічної схоластики, прагматизм та 
ступеневість освіти, поділ дисциплін на загальнокорисні (основні) (факультет вільних мистецтв), 
кількість яких із часом навчання зменшується, та додаткові (умовні) – професійні, що є призначенням 
вищого рівня, – теологічного, юридичного чи медичного факультетів – основні тези, окреслені 
Д. Дідро Катерині ІІ, з яких ідея університету – "робити людей просвіченими та доброчесними" [8: 
282], а місія університету може бути висловлена "навчати всього всіх" відповідно до рівня ерудиції та 
науки (суми знань і практики, що потрібні людям певної професії [8: 289]), при цьому особливу увагу 
при складанні навчальних планів філософ звертає на природничо-математичні дисципліни, зрештою, 
медичний факультет він теж критикує найменше, та щодо кожного з видів діяльності (поета, 
священика, юриста тощо) пропагує професіоналізм. Розділяючи публічну освіту і науку, Д. Дідро 
визначає академію як "асоціацію учених, що формується сама по собі, як утворилося і людське 
суспільство" [8: 356], наголошуючи на її національному характері, а характеризуючи власне 
університет як ланку освіти, пояснює відмінності у роботі професорів університетів, обумовлені 
специфікою формування навчального плану студентів. 
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Погляди Ж.-Н. Кондорсе на університетську освіту й досі не втратили актуальності, крім того, їх 
варто розглядати в єдності з демократизацією французької освіти загалом. Означуючи цілі, він пише 
про те, що досконалість в науках повинна, насамперед, "сприяти щастю та нарощувати життєві 
зручності людей, які присвячують їм своє існування" (ідея), при цьому місія будь-якого суспільного 
інституту – "брати участь в загальному та поступовому вдосконаленні людського роду" [9]. 
Висловлюючи ідеї рівноправності в освіті, та розділяючи систему за 5-ступеневим критерієм, філософ 
вищими ланками називає інститути (здійснюють професійну підготовку, зі значною увагою до 
фізико-математичних наук, сюди ж відносить інститути з підготовки та вдосконалення вчителів), 
ліцеї (заклади, які готують вчених зі всієї різноманітності та повноти наук, по суті – університети, 
Ж. Кондорсе їх порівнює з англійськими, італійськими та німецькими) та Національне товариство 
наук і мистецтв (академія). Схожу систему бачимо концептуально втіленою у радянській освітній 
системі, ідея та місія, при цьому, декларувалися ті ж. 

Класичний період німецького університету, що став прообразом постмодерного завдяки поєднанню 
навчання та наукових досліджень, представлений працями німецьких філософів. Початок наукового 
дискурсу класичного університету пов’язаний з І. Кантом та його новою моделлю університету [10: 90], яка 
поєднує ідеї епохи Просвітництва та буржуазних революцій, завдяки чому співвідноситься із сучасним 
періодом, коли знов увиразнюється рубіж між соціально-культурною та виробничо-продуктивною 
діяльністю людини. Дослідники найчастіше пов’язують Кантову модель університету саме з ідеєю 
створення умов для освіти вільної особистості, здатної перетворити суспільні відносини на основі їх 
підпорядкування нормам права і моралі, що є, своєю чергою, об’єктивізованим вираженням внутрішніх 
імперативів. Роздумуючи про сутність університету, І. Кант розглядає його як проміжну між державою та 
суспільством інституцію, завданням якої є школа створення та розширення простору публічного 
застосування розуму (К. Керр пізніше характеризував університет як "інтелектуальне місто" [11]).  

Вершиною класичного періоду розвитку німецького університету, продуктивним синтезом праць 
німецьких університетських філософів стали діяльність та погляди В. фон Гумбольдта, який, як і 
Дж. Ньюмен щодо британського, визначив проект німецької ідеї університету на далеку перспективу, 
заклавши в його основу розуміння академічної свободи та єдності досліджень і викладання. Ще в часи 
В. фон Гумбольдта, позиціювання німецької моделі університету як наймолодшої здійснювалося на 
основі її протиставлення французькій, загальнодоступній широким масам, зниженій до рівня 
професійних шкіл, з її "не наукою, а державою, що навчає" [12], яка була перенесена в Росію Петром І, 
досі є впливовою в культурно-освітньому просторі українських педагогічних університетів, та 
британській, консервативно-аристократичній, що смислово продовжила існування середньовічного 
університету. Проте таке позиціювання було не цілком виправданим, оскільки саме процедура 
протиставлення призвела до запозичення відповідальності університету перед державою, що обмежувала 
декларовану свободу, та розмивання контурів цілей науки, яка, об’єднавшись із викладанням, перейшла 
до теоретизування, внаслідок чого ідея на практиці зазнала вихолощення, що, свого часу, засвідчив 
М. Вебер у праці ''Наука як покликання та професія''. 

Засадничі ідеї посткласичного періоду розвитку європейського університету викладені у працях 
Х. Ортеги-і-Гассета і К. Ясперса, які осмислювали ідею університету цього періоду, виходячи з факту 
масовизації університетської освіти, нівелювання її елітарності та переорієнтації на потреби 
політехнізації у зв’язку із просуванням досягнень науково-технічного прогресу.  

Отже, посткласичний період розвитку університетів означився поворотом до осмислення їх 
екзистенційної сутності, на відміну від класичного з його епістемно-онтологічними підходами, при 
цьому відсутні чіткі тенденції щодо розрізнення моделей, які, розвиваючись, запозичили одна в одної 
чимало смислів, утворивши специфічний європейський університетський простір, що його було згодом 
зруйновано внаслідок Другої світової війни. 

Наступним етапом розвитку університетів мав би бути модерний, але через те, що він припав на 
період, коли в Європі відбувалося спочатку відновлення університетської освіти, а потім – розвиток 
національних держав та університетів (М. Квієк), відомості про його характеристики є дуже 
індивідуалізованими, погано піддаються теоретичному опрацюванню в плані знаково-символічного 
осмислення концепції університету. За своїм змістом, модерний університет наближався до ідеї 
університету епохи Просвітництва з її практичністю та позитивністю знання, значною роллю 
організованого навчання та виховання, їх націленістю на ідеальні зразки. Зростання рівня 
професіоналізації університету модерного періоду зумовило зростання його впливовості та 
відповідальності перед суспільством, водночас це обумовило відмову від необхідності об’єднуючої 
легітимізуючої особливої, не тотожної суспільній, ідеї університету, що виразив у 1963 році К. Керр [11] 
у концепції "мультиуніверситету" (університет не як єдине ціле, а як сукупність спільнот, що відповідає 
потребам індустріального суспільства). Така полеміка є характерною для кожного з періодів, наприклад, 
для сучасних українських університетів теза про необхідність подолання культурних цінностей освіти 
попереднього періоду висловлена В. П. Андрущенком [13]. Закінчення цього періоду ознаменував 
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початок Болонського процесу в Європі, що взяв за мету подолання сегментації у європейській освіті, та, 
водночас, означив наступний, постмодерний, період розвитку університетів. 

Найбільш відомими дослідженнями фундаментального характеру, в яких розпочато теоретичне 
опрацювання концепції європейського університету періоду постмодернізму, є праці Г.-Г. Гадамера, 
Ю. Габермаса, В. Лепеніса, Ж. Дерріда, М. Квієка, спільним для яких є розуміння університету як 
герменевтично орієнтованого інституту (Г.-Г. Гадамер), співтовариства комунікації (Ю. Габермас), просвіти в 
науці (В. Лепеніс), артефакту, що відображає суспільство, дає можливість мислення і відмежування 
(Ж. Дерріда), місця, де народжується надскладність, та, водночас, створюються умови для виживання в 
непередбачуваному світі (Р. Барнетт). Ж. Ліотар, розмірковуючи про легітимізацію викладання через його 
результативність, зауважує, що ні як "пристрій" передачі знання, ні як "канал" трансляції способів мислення 
університетський професор не проявляє більшої компетентності, ніж сучасні технології [14], тому концепція 
університету не може опиратися лише на концепцію викладання. З. Бауман розглядає як призначення 
університету формування особистості, наділеної критичним мисленням та потужним інтелектуальним 
потенціалом у ситуації сучасного "надскладного" світу [15: 25]. Через перехід від фрагментації чи розрізнення 
до принципу відмінності як ключового в університетській місії, завдяки чому університет є місцем, яке 
пропускає через себе людей, визначає постмодерне покликання університету Ф. Капель [16]. Р. Барнетт у 
дискусійній манері розглядає необхідність осмислення університету, виходячи, як і Б. Рідінгс [10] з тези про 
те, що університет вмер, як і його єдина ідея, бо втрачено те, чому він покликаний служити, однак сучасне 
різноманіття, відсутність чіткої окресленості його практик (невизначеність, непередбачуваність, сумнівність, 
спірність [17]) стає його новим народженням, сприяючи розширенню адаптаційних можливостей. Водночас, 
відсутність виразних рамок не означає, згідно із Р. Барнеттом, легкої змінності його статусу, що повинен 
жорстко регламентуватися державою, цим автор суперечить собі. 

Певною мірою, як внутрішній ритм, постмодерний університет є поверненням до класичного, оскільки 
основні перетворення його ідеї стосуються сфери (у класичний період – простору, у постмодерний – 
гіперпростору) знання, зміст якого, щоправда, постає у зовсім іншому плані: образ дійсності внаслідок 
пізнання формується і без реальної взаємодії із нею, істина стає плюральною, раціоналізм перетворюється на 
прагматизм як критерій істинності знання (знання оцінюється лише в проекції на досвід, звідси – явище 
академічного спротиву), раціональність "відкривається", виходить за рамки заданої системи пізнавальних 
посилів, забезпечуючи глибше пізнання реальності. Таким чином, постмодерний університет перестає бути 
інформаційною опорою, центром суспільства (держави, нації), навіть якщо здійснює активну науково-
дослідницьку діяльність, натомість перетворюється на простір інтелектуальної комунікації, генератор 
смислів, здатних долати розрив між істиною, знанням та досвідом, час для роздумів, осередок культурного, 
наукового поліцентризму. Його образ повинен виражати внутрішній стан гнучкості, відкритості, що 
забезпечується критичною міждисциплінарністю та критико-рефлексивною позицією. Отже, ідея 
університету періоду постмодерного розвитку наближається до змісту його культурно-освітнього простору як 
соціально-комунікативної єдності культури, знань і науки, втрачаючи формальні, матеріальні, раціонально 
пізнавані обриси, перетворюючись на смисл університетського хронотопу. Що ж до німецької, французької 
чи британської університетських моделей, то відмінності між ними полягають здебільшого у контекстуальних 
елементах дискурсу, існуючи більше як його першооснова, ніж як дієвий принцип, проте залишаючи 
можливість для їх самостійного прогресу на наступному етапі розвитку. Загалом, особливою рисою періодів, 
у назві яких присутні морфеми "пост-", є, по-перше, їх коротка тривалість (у синергетиці – точка біфуркації), 
а, по-друге, прагнення до самопізнання та самоусвідомлення, відмова від метанаративів, із чим пов’язана 
порівняно більша, порівняно з ХІХ ст. кількість досліджень концепції університету на початку ХХ ст. і 
динамічно наростаюча зараз, на початку ХХІ ст., коли їх кількість збільшується ще й за рахунок створення 
університетами власних корпоративних кодексів, де формулюється їх місія, що, з точки зору постмодерної 
теорії університету, є індивідуальними спробами рефлексії, виявами різноманіття. Зміна методологічних 
підходів в осмисленні університету постмодерного періоду зумовлює також становлення нової педагогіки, що 
її названо педагогікою некласичного університету (М. А. Гусаковський), яка містить ідею "іншого світу", 
згідно з П. Г. Щедровицьким, це "дозволяє педагогу вступити в організовану комунікацію з учнем, 
спрямовану на передачу визначених змістів, що мають значення в цьому іншому світі" [18: 137]. У контексті 
педагогічної університетської освіти це означає, що освітній досвід самотрансформації не може передаватися 
ні прямо, ні опосередковано, натомість може виникнути тільки в суб’єкта освіти, а педагогічною умовою, яка 
забезпечує цю появу, є спеціально організована педагогіка середовища.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, завдяки конвергенції педагогічного та 
філософського дискурсу університету, джерела якої – в існуванні університетської філософії, 
продукуванні нею цілей та смислів, їх поширенні через трансляцію наступним поколінням, побудова 
концепцій університетів відбувалася у процесі їх історико-культурного розвитку в національно-
державній (німецька, французька, британська) та часовій (докласична, класична, посткласична, модерна, 
постмодерна) площинах. Це відобразилося на зміні розуміння ідеї, покликання та місії університету 
загалом в Європі та, зокрема, в Україні.  
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Перспективу подальших досліджень розуміємо як здійснення системних досліджень в українській 
університетській освіті задля з’ясування її характерологічних ознак та, згідно з ними, побудови концепції 
її подальшого розвитку. 
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Смолинская О. Е. Идея европейского университета в педагогическом дискурсе. 

В статье рассмотрено формирование концепции современного университета в его историческом 
развитии, которое поделено на классический, постклассический и постмодерный периоды (модерный 

охарактеризирован обзорно). Отдельное внимание обращено на анализ первоисточников иностранного 
происхождения по поводу эволюции в осмыслении идеи и призвания университета в разные периоды 

существования его британской, немецкой и французской моделей. В частности, в русле исследования 
становления концепции европейского университета, изучены взгляды классиков университетской 

теории Дж. Ньюмена, Д. Дидро, Ж.-Н. Кондорсе, И. Канта и В. фон Гумбольдта. Определены 
характерные признаки концепций университета разных периодов, при этом выделен современный 

университетский дискурс, главное содержание которого, с одной стороны, в возврате в классические 
рамки, с другой, – в возврате к содержанию собственного культурно-образовательного пространства. 

Ключевые слова: европейский университет, классический, постклассический, модерный,  
постмодерный периоды, британская, немецкая, французская модель университета, культурно-

образовательное пространство. 

Smolinska O. Ye. The Idea of the European University in the Pedagogical Discourse. 

In connection with the participation of Ukraine in the Bologna process, fundamental changes taking place in the 
university education, the question of the essence of the University, the answer to that should be given on the basis of 

both the realities of the daily life and relying on the history of European Universities. In line with the research of 
the concept of European University, classical views on the university theory by Newman, Diderot and Condorcet, 

Kant and Humboldt are studied. The special attention is paid to the analysis of primary sources of the foreign 
origin on the evolution of ideas about vocation of the university at different periods of its existence. Concept 
features that characterize University of different periods are defined, thus the modern university discourse is 

singled out, the essence of which, on the one hand, is in the return to the classical framework, on the other – in the 
turn to the content of their own cultural and educational space. The special attention is paid to the German model 

as the most appropriate era of the industrial development, as the French laid down the foundation of modern 
vocational education. The article deals with the formation of the modern concept of the University in its historical 

development, which is divided into classical, post-classical and postmodern periods (modern – surveillance). 
Overall, the paper is devoted to the study of the nature of that University, which has not lost its effectiveness as a 

generic character, the style and is characterized by modern authors as its cultural and educational space where the 
idea is the general direction of all interactions, and the mission is their overall plan. Prospects for the further 

research on the subject by the concept of the modern university the author sees in the shift of the emphasis from 
models and periods of the cultural and educational content. 

Key words: European University, classical, post-classical, modern, post-modern periods, British, German, 
French model of university, cultural and educational space. 
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МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ МАГІСТРАТУРИ ДО ВИКЛАДАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З 
УРАХУВАННЯМ ЇЇ ОСОБЛИВОСТЕЙ В УМОВАХ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВ 

У статті розглянуто особливості мотивації студентів магістратури до викладацької діяльності. 
Запропоновано відповідні методи для підсилення мотивації студентів. Вивчено необхідні умови 

формування у студентів стійкого пізнавального інтересу до педагогічної діяльності. Висловлено думку 
щодо покращення домінуючих мотивів серед студентів магістратури. Зазначено, що становлення 
професійно-педагогічного спрямування передбачає, насамперед, формування стійкого професійного 

інтересу до педагогічної діяльності, який тісно пов’язаний із проблемою професійного самовизначення. 
Подано шляхи розвитку професійних мотивів. 

Ключові слова: мотивація, магістратура, метод, підсилення, інтерес, мотив. 

Постановка проблеми. Істотним критерієм правильного вибору професії є відповідність схильностей 
і здібностей людини тим вимогам, які ця професія пред’являє до працівника. Тому під час вибору 
професії вирішується питання про зв’язок між схильностями та здібностями.  

Під час вступу до магістратури зазвичай не враховується той комплекс психологічних чинників, який 
визначає успішність навчання, формування стійкої професійної спрямованості кожного студента. 
Потрібні індивідуальний підхід, а також максимальне використання всього арсеналу можливостей 
профорієнтації навчально-педагогічного процесу в магістратурі, створення й упровадження педагогічних 
технологій, орієнтованих не лише на підвищення рівня знань студентів, а й на розвиток професійного 
самовизначення. Проблема полягає в тому, що не завжди у структурі мотивів вибору професії домінує 
мотив, внутрішньо пов’язаний із певною діяльністю. Проте завжди, коли переважаючим є інтерес до 
специфічного змісту діяльності, зберігається можливість поглиблення цього інтересу [1]. 

Потреби, захоплення та інтереси студента виникають на основі усвідомлення перспектив й адекватної 
оцінки ступеня невідповідності вимог перспектив із наявними схильностями, знаннями та вміннями. На 
основі перспективних поглядів формуються світогляди, переконання й ідеали, система цілей і установок, 
наміри. Формування й підтримка стійкої спрямованості особи студента – неперервний процес узгодження 
вимог перспективи за допомогою діяльності і зворотного зв’язку. Як правило, мотиви, формуються разом із 
потребами, які поряд з іншими компонентами (інтересами, потягами, цілями, намірами) стають стійкішими 
за рахунок глибшого пізнання перспективи і трансформації потреби людини в конкретні мотиви. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здійснений аналіз останніх досліджень та 
публікацій, присвячених проблемі мотивації професійного самовдосконалення особистості дозволяє 
стверджувати, що її розробкою займаються психологи та педагоги різних наукових шкіл, починаючи з 
біхевіоризму гуманістичної, особистісно-орієнтованої педагогіки. Мотивація навчальної діяльності 
студентів є предметом досліджень таких видатних учених, як М. Й. Боришевський, М. І. Дьяченко, Є. П. 
Ільїн, Л. О. Кандибович, Ю. М. Орлов, Є. М. Никіреєв, П. О. Просецький, В. А. Семиченко та ін. 

Невирішені аспекти проблеми. Необхідно зазначити, що, хоч проблеми мотивації розглядала низка 
вчених, на сьогодні невирішеними залишаються актуальні питання, зокрема мотивація студентів 
магістратури до викладацької діяльності, гендерні відмінності. Серед науковців існують значні 
розбіжності щодо визначення та розуміння поняття ''мотив'', ''мотивація''. Крім того, істотні соціально-
економічні і політичні перетворення в Україні об'єктивно привели до помітних змін мотивів 
життєдіяльності молоді. Це обумовлює необхідність проведення нових досліджень. 

Мета дослідження – вивчення особливостей мотивації студентів магістратури до викладацької 
діяльності в умовах інформатизації суспільства. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз наукової літератури з психології та педагогіки 
показав, що становлення професійно-педагогічного спрямування передбачає, насамперед, формування 
стійкого професійного інтересу до педагогічної діяльності, який тісно пов’язаний із проблемою 
професійного самовизначення. Зріле професійне самовизначення, яке може здійснити лише 
високорозвинена особистість, включає в себе глибокий професійний інтерес. Пізнавальний інтерес до 
педагогічної діяльності полягає у вибірковому спрямуванні студентів на два провідних аспекти: стійке 
позитивне ставлення до спеціальної, цілісної, професійно-педагогічної діяльності викладача та стійкий 
глибокий інтерес до спеціального предмету. Набуті глибокі загальнопедагогічні знання сприяють 
формуванню у студентів стійких пізнавальних та професійних інтересів, свідомому вибору саме 
педагогічної діяльності [2; 3]. 
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Необхідними умовами формування у студентів стійкого пізнавального інтересу до педагогічної 
діяльності з подальшим переходом цього інтересу в професійний інтерес є: використання технологій, що 
сприяють активності та пізнавальній самостійності студентів у сфері педагогічних наук; організація та 
педагогізація середовища навчання; формування та розвиток у студента ''Я-концепції'', ''Я – майбутній 
викладач''; інтеграція та координація діяльності викладачів різних профілюючих кафедр щодо забезпечення 
цілеспрямованості та системності професійної орієнтації студентів на педагогічну професію у процесі 
вивчення магістрантами дисципліни ''Педагогіка вищої школи''; цілеспрямоване та систематичне вивчення 
викладачами кафедр змісту, широти, стійкості пізнавальних інтересів студентів магістратури для 
своєчасної корекції навчального процесу в цьому напрямі; включення студентів до практичної навчальної 
педагогічної діяльності у закладах освіти різних рівнів з метою практичного ознайомлення з основними 
компонентами педагогічної діяльності та розвитку в них особистісно-значущих якостей майбутнього 
педагога; розробка викладачами педагогічного циклу завдань творчого характеру, спрямованих на 
виявлення та укріплення особистісно-значущих якостей майбутнього викладача вищої школи. 

Мотиваційна передумова педагогічного професіоналізму характеризується стійкою ієрархічною 
сукупністю домінуючих мотивів майбутнього педагога, збалансованих у системі його професійно 
значущих ціннісних орієнтацій [4: 171]. Мотиви власного професійного розвитку через механізми 
самопізнання, самовизначення, самоствердження, самовираження, самореалізацію, самовдосконалення 
наближають потенціал особистості до творчої індивідуальності, ідеалу (образу-орієнтира) – викладача-
інтелігента з відповідним рівнем компетентності та педагогічної майстерності. 

Кажучи про економічні особливості праці викладачів ВНЗ, звертаємо увагу магістрантів, що ця 
категорія працівників розпоряджається своїм часом не так, як решта працівників найманої праці. Частина 
робочого часу викладача може відводитися на так звану позааудиторну роботу. Ця діяльність набуває 
різних форм, які деколи важко нормувати (робота в бібліотеці, участь у конференціях, підготовка 
програм, структурування посібників, консультування студентів та ін.). Ще однією особливістю 
викладацької діяльності у ВНЗ є відсутність щоденного керівництва начальством, у зв’язку з чим для 
професії викладача вищої школи характерна висока міра свободи. Ймовірно, тому більшість викладачів 
ВНЗ ставляться до своєї професії, як до покликання, не вважаючи себе найманими робітниками. 

Перевагами викладацької діяльності є тривалість щорічної відпустки, право на творчу відпустку для 
наукової роботи, час, що періодично (раз у п’ять років) виділяється для стажувань і підвищення 
кваліфікації, поїздки на конференції і симпозіуми. Наголошуємо, що наукове спілкування – неодмінна 
умова продуктивної діяльності викладача-науковця. Система наукових комунікацій дає йому знання про 
тих, хто ще досліджує його проблему, які її сторони піддаються критиці, інформацію, яку він може 
використати в розробці своєї проблеми. Значну роль відіграють неформальні види комунікації. Отже, 
соціально-економічні особливості викладацької діяльності свідчать про те, що її мотивація переважно 
відрізняється від мотивації в інших професіях. 

Вища школа ХХІ століття розглядає процес навчання і виховання вже не як цілеспрямоване 
формування студента відповідно до заздалегідь спроектованої моделі, а як діяльність, спрямовану на 
створення максимальних умов для самореалізації особистості. Викладач у цих нових умовах не стільки 
інформатор, який транслює знання, скільки носій певної культури, світогляду, життєвих установок і 
цінностей, професійної поведінки. 

Для того, щоб допомогти студентові магістратури у професіоналізації спрямованості особистості та 
розвитку професійних мотивів пропонуємо:  

1. Виробити у студентів правильне уявлення про суспільну значущість і зміст майбутньої 
викладацької діяльності.  

2. Формувати позитивну мотивацію до засвоєння знань і вмінь, які прямо стосуються успішного 
розв’язання професійних завдань.  

3. Зміцнювати професійну самооцінку, формувати впевненість студента в можливості успішно 
опанувати професію та наявності в нього для цього необхідних задатків і здібностей.  

4. Стимулювати самоосвіту та самовиховання, викликати активний інтерес до всього, що пов’язане з 
майбутньою професією.  

5. Поступово обмінюватися соціально-рольовими функціями між викладачем і студентом (у процесі 
підготовки майбутнього викладача це може бути, наприклад, взаємоконтроль студентами своїх знань, 
мікровикладання та ін.), оптимізація взаємин у системі ''студент – викладач''.  

6. Формувати ціннісні орієнтації, що пов’язані з професійною діяльністю: настанови, переконання, 
пріоритети щодо професійної діяльності (формування педагогічних цінностей).  

7. Формувати соціально-професійний аспект ''Я-концепції'' студента (ідентифікацію ''Образу Я'' з 
професійною моделлю, позитивну самооцінку і професійний імідж – самопрезентацію).  

8. Формувати психологічну готовність до майбутньої викладацької діяльності після закінчення ВНЗ.  
Ціннісне ставлення до професії викладача ВНЗ розглядаємо як результат осмислення одержаних 

знань, умінь (вражень), пізнання діяльності провідних викладачів-науковців. Зацікавлене ставлення до 
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вивчення дисциплін, освоєння ремесла, професії позитивно позначається на психологічному стані 
студента магістратури і сприяє розвитку мотивації учіння. 

Ціннісне самовизначення студентів проходить декілька етапів, для кожного з яких характерні свої 
особливості. Продуктом першої фази процесу орієнтації – привласнення особою цінностей – є світ 
цінностей професії викладача. У другій фазі орієнтації здійснюється формування образу ''Я''. У контексті 
нашого дослідження ми маємо на увазі образ ''Я – викладач'', становлення та розвиток, перетворення 
особи на основі ухвалення цінностей професії. Під час другої фази відбувається ідентифікація та 
самоідентифікація особи як суб’єкта викладацької діяльності [2; 3; 5]. 

У третій фазі процесу орієнтації особи у світі цінностей як образи майбутнього в нашому дослідженні 
виступають цілі подальшої діяльності, норми поведінки, інакше кажучи, перспектива життєвого вибору 
[6-9]. Ми вважаємо, що чітко визначена перспектива може послужити критерієм ефективності процесу 
орієнтації. Це – важлива фаза ціннісного самовизначення магістрантів. 

Висновки. Потреба педагогічної спільноти в кадрах, які володіють високим рівнем професійної 
компетентності, творчо мислять, в ініціативних, здатних виконувати задані функції, проявляти соціальну 
активність, робить необхідним пошук умов, що забезпечують майбутньому викладачеві досягнення 
максимальних результатів на всіх етапах професійного становлення, бачення того, на який рівень він 
може вийти в процесі професійної діяльності.  

Важливим напрямом професійного становлення викладачів вважаємо всебічну самоосвіту. Цей 
процес має бути неперервним і постійним. До складу самостійної роботи з підвищення особистісного 
рівня можуть входити: прийоми самопізнання (самоспостереження, самоаналіз, самооцінка); 
самовладання (самопереконання, самоконтроль, саморегулювання) та самостимулювання 
(самопідбадьорення, самозаохочення).  

Перспективи подальших досліджень. Серед подальших перспектив дослідження вбачаємо 
здійснення дослідження особливостей мотивації навчальної діяльності студентів магістратури різних 
профілів підготовки. 
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Супрун М. В. Мотивация студентов магистратуры к педагогической деятельности с учетом ее 
особенности с точки зрения информатизации общества. 

В этой статье рассматриваются особенности мотивации студентов магистратуры к 
преподавательской деятельности. Предлагаются соответствующие методы для усиления мотивации 

студентов. Изучены необходимые условия устойчивого познавательного интереса студентов к 
образовательной деятельности. Высказаны соображения по улучшению доминирующих мотивов среди 

студентов магистратуры. Указано, что создание профессионально педагогической ориентации 
включает в себя сначала формирование устойчивого профессионального интереса к образовательной 
деятельности, который тесно связан с проблемой профессионального самоопределения. Предложены 

пути развития профессиональных мотивов. 

Ключевые слова: мотивация, магистратура, метод, усиление, интерес, мотив. 

Suprun M. V. The Master Students' Motivation to the Pedagogical Work Taking into the Account its 
Peculiarities under Conditions of the Society's Informatization. 

The article deals with peculiarities of the master students’ motivation to the pedagogical work. 
Corresponding methods for reinforcing the students’ motivation are proposed. Necessary conditions of the 

students' steady cognitive interest to the pedagogical work are investigated. The ideas are expressed on 
improving the dominant motives among master students. It is noticed that the formation of the professional 

and pedagogical directions foresees first of all the formation of the steady professional interest to the 
pedagogical work which is closely connected with the problem of self-determination. The ways of the 

professional motives development are proposed. 

Key words: motivation, master course, method, reinforcing, interest, motive. 
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КРИТЕРІЇ ТА ПОКАЗНИКИ ФОРМУВАННЯ СУБ’ЄКТНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УНІВЕРСИТЕТІ 

У статті представлено проблему формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної 
діяльності в університеті. З’ясовано, що в педагогічній науці немає однозначної відповіді на питання про 
критерії та показники суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності в університеті. В 

статті теоретично обґрунтовано такі характеристики суб’єктності студентів до професійно-
педагогічної діяльності, які підлягають спостереженню, виміру та аналізу отриманих результатів. У 

ході дослідження нами було виокремлено такі критерії: потребнісно-мотиваційний критерій сфери 
особистості студента; критерій когнітивності, який характеризує прагнення студента до 

самоосвіти; прогностично-діяльнісний критерій, який дозволяє визначити суб’єктність студента до 
самовиховання та саморозвитку та рефлексивно-регулятивний критерій, який свідчить про набуття 

студентом суб’єктності до саморефлексії. 

Ключові слова: суб’єктність студента, професійно-педагогічна діяльність,  
самоосвіта, саморозвиток, саморефлексія. 

Постановка проблеми. З педагогічної точки зору, становлення суб’єктності студента полягає в тому, 
що студент розглядається як носій педагогічної діяльності, при цьому він повинен виявляти активність і 
прагнення до самоусвідомлення, самовдосконалення та самореалізації свого внутрішнього професійного 
потенціалу, тобто студент має перетворити свої внутрішні потенційні можливості і прагнення в педагогічну 
реальність. Головне завдання викладача університету полягає в тому, щоб допомогти студентові 
усвідомити його прагнення до саморозвитку, самопізнання й ініціювати потенційні можливості та здібності 
до самовдосконалення. В контексті підготовки студентів до майбутньої професійно-педагогічної 
діяльності, набуває особливої значущості той факт, що педагогічна взаємодія між студентом і викладачем 
передбачає не стільки набуття знань, скільки урахування позитивно орієнтованих життєвих позицій, 
професійно орієнтованої поведінки та успішної взаємодії між суб’єктами педагогічного процесу. У зв’язку 
із вищезазначеним навчально-виховний процес в університеті розглядається як умова суб’єктного 
перетворення студента до професійно-педагогічної діяльності в університеті.  

Для детального аналізу об’єкта нашого наукового дослідження, тобто суб’єктності студентів до 
професійно-педагогічної діяльності в університеті, потрібна обґрунтована система критеріїв. У 
педагогічній теорії і практиці розробка критеріїв, які б дозволили оцінити процес і результати діяльності 
освітніх установ, стала об’єктом пильної уваги науковців протягом останніх 20-ти – 30-ти десятиріч. У 
цей період було запропоновано численні рекомендації щодо методики оцінки педагогічних явищ та 
визначення критеріїв. Очевидно, критерії повинні забезпечувати весь комплекс завдань, пов’язаних з 
аналізом та оцінкою педагогічних явищ у межах дослідної роботи.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На теоретико-методологічному рівні проблему 
формування суб’єктності студентів із психолого-педагогічної точки зору досліджували в своїх працях 
такі науковці, як Л. Абдаліна, О. Анісімов, Т. Гущина, О. Жорнова, О. Полухіна, М. Севастюк, 
В. Сластьонін, В. Ткачов, Є. Уваров, В. Чернобровкін та ін.  

Різні аспекти професійно-педагогічної підготовки студентів університету були предметом 
дослідження Ф. Аліпханової, Т. Гущиної, А. Деркача, Е. Зеєра, І. Зимньої, Н. Мерзлякової, 
B. Сластьоніна, Л. Пак, С. Савченка, Л. Скорич, Д. Тирсикова та ін. 

Незважаючи на існуючу науково-методологічну базу щодо проблеми формування суб’єктності 
студентів до професійно-педагогічної діяльності в університеті, яка представлена в різноманітних 
психолого-педагогічних наукових роботах визнаних вітчизняних та зарубіжних науковців, зазначена 
проблема все ще вимагає подальшого вивчення. Очевидно, в педагогічній науці немає однозначної 
відповіді на питання про педагогічні умови формування суб’єктності студентів, а також про визначення 
критеріїв, показників та рівнів суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності в університеті. 

Виходячи з актуальності та недостатньої розробленості теоретико-методологічних засад суб’єктності 
студентів, мета статті полягає у виокремленні критеріїв та показників формування суб’єктності 
студентів до професійно-педагогічної діяльності в університеті.  

Виклад основного матеріалу. З точки зору структури суб’єктності в професійній діяльності науковці 
Т. Гущина і І. Андрєєва виділяють два головних аспекти: змістовний і динамічний, тому що вони 
розглядають процес професійної суб’єктності як двобічній процес. З одного боку, – входження студента 
в професійне середовище, засвоєння їм професійного досвіду, оволодіння стандартами і цінностями 



С. О. Шехавцова. Критерії та показники формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної 
діяльності в університеті 

 105 

професійного співтовариства, а з іншого, – процес активної реалізації себе, неперервного професійного 
саморозвитку. Якщо змістовний аспект суб’єктності вміщує особливості професійної діяльності, то 
динамічний аспект суб’єктності проявляється в організації внутрішньої активності суб’єктів [1: 29].  

З позицій суб’єктно-розвиваючої соціалізації студента дослідник Л. Пак пропонує досліджувати цей 
процес у трьох напрямках:  

• соціально-змістовному, що зумовлює варіативний характер освітнього процесу і актуалізує 
відповідальність системи освіти за залучення студентів до знань і досвіду людства, становлення 
особистості, яка здатна повноцінно соціалізуватися в суспільстві, яке постійне оновлюється; 

• культурно-інтеракціоному, що передбачає засвоєння студентами найбільш суттєвих елементів 
культурної спадщини людської цивілізації, історично сформованих соціально-ролевих взаємозв’язків і 
відносин соціуму, що володіє певною специфікою у світі оновлених комунікацій, зв’язків 
взаємовідносин у соціальній структурі суспільства; 

• індивідуально-діяльнісному, що забезпечує новоутворювання, створення студентом самого себе, 
який діє в оптимальному відношенні індивідуальних і загально соціальних цінностей поведінки як 
основи здійснення життя особистості в системі громадських відносин, що необхідні для досягнення 
творчої індивідуальності й особистісної автономії [2: 59]. 

Однак О. Полухіна вважає, що критерії, що дозволяють фіксувати й аналізувати суб’єктність 
студента, є основними компонентами її структури, розвиток яких є показником розвитку як окремих 
компонентів, так й процесу освіти загалом: а) прагнення до особистісної й професійної самоактуалізації і 
самореалізації; б) активність, ініціативність, самостійність, відповідальність, гармонійність; в) вміння 
раціонально організувати і контролювати власну життєдіяльність; г) відношення до самого себе та до 
інших як суб’єктів власної життєдіяльності [3: 254]. 

Щодо змістовного компонента суб’єктності в професійної діяльності, то дослідники пропонують 
врахувати низку певних критеріїв: 

1) особистість в якості суб’єкта виступає як організатор, координатор, регулятор професійної діяльності; 
2) здатність використовувати свої психічні, особистісні, професійні компетенції, досвід у вирішенні 

професійних завдань; 
3) інтенція особистості як суб’єкта до удосконалення професійної діяльності за рахунок мотивації, 

готовності до професійної діяльності, системи ціннісних орієнтацій; 
4) становлення особистості як суб’єкта, що забезпечує оптимальні характеристики і оптимальну 

взаємодію професійних структурно-динамічних новоутворень – суб’єктну активність, суб’єктну позицію 
і професійно-особистісні якості; 

5) розвиток особистісного задуму професійної діяльності як суб’єктивного ціннісно-проектного 
відповідно до повноти самореалізації особистості в житті; 

6) ставлення особистості до себе як суб’єкта, зрілість професійної Я-концепції, відповідальність, 
ініціативність; 

7) здатність особистості до рефлексії і регуляції професійних ситуацій і протиріч, становлення нових 
особистісних якостей як результат рефлексії [1: 40]. 

У контексті професійної підготовки учителів О. Шмельова вважає головним критерієм ступінь 
творчої готовності випускників до вирішення педагогічних завдань в професійній діяльності. Ознаками 
реалізації цього критерію у вищому педагогічному навчальному закладі є такі: 1) система ціннісних 
відносин до дітей, їх творчих можливостей, які потрібно розвивати випускникам засобами навчальних 
дисциплін; 2) достатній рівень розвитку у студентів здібностей до майбутньої діяльності (професійно-
педагогічної, духовної, спеціальної, саморозвитку, самоорганізації, самоконтролю); 3) достатній рівень 
розвитку професійної компетентності; 4) достатньо високий рівень професійно-педагогічного уміння в 
сфері конструювання авторської системи діяльності та її реалізація в спільній діяльності із учнями; 5) 
уміння проектувати майбутню діяльність [4: 39]. 

Аналіз існуючих критеріїв оцінювання суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності 
дає підстави для висновку, що жоден із них не може бути використаний для оцінювання рівня 
сформованості суб’єктності студентів в нашому досліджені, оскільки суб’єктність – це інтегрована 
особистісна якість студента. Очевидно, критерії мають, з одного боку, відображати інтегровану 
особистісну якість студента, а, з іншого, – визначати рівень розвитку суб’єктності студента. Нами було 
враховано це, при розробці власної системи оцінювання рівня сформованості суб’єктності студентів до 
професійно-педагогічної діяльності.  

Відповідно до завдань дослідження нами було розроблено критерії суб’єктності студента до 
професійно-педагогічної діяльності, виходячи з того, що рівень суб’єктності студента визначається 
рівнем сформованості структурних складових суб’єктності як особистісної якості студента університету. 
Ми намагалися, щоб критерії сформованості суб’єктності студентів віддзеркалювали зміст і структуру 
професійно-педагогічної діяльності, її складність та сучасні вимоги щодо професійно-педагогічної 
підготовки студентів університету.  
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У ході розробки нами було виокремлено такі характеристики суб’єктності студентів до професійно-
педагогічної діяльності, які підлягають спостереженню, виміру та аналізу отриманих результатів. Ми 
розглядаємо критерій як основу для визначення змін у рівні сформованості суб’єктності студентів. 
Вважаємо, що суб’єктність студентів до професійно-педагогічної діяльності можна оцінити на підставі 
чотирьох критеріїв, які співвідносяться із двома взаємопов’язаними аспектами: по-перше, із 
структурними особистісними якостями студентів, що в сукупності характеризують зміст і структуру 
основного поняття нашого дослідження, і, по-друге, із характеристикою педагогічної діяльності студента 
в певній навчальній ситуації. 

Кожний критерій охарактеризовано за допомогою сукупності показників, які є свідченням чи ознакою 
чого-небудь. Отже, показник – це характеристика певного аспекту критерію. Варто зазначити, що, на наш 
погляд, оцінювання рівня суб’єктності студентів має віддзеркалювати виявлення ступеня сформованості 
''самостей'', тобто самостійного отримання знань і вмінь щодо професійно-педагогічної діяльності. Саме 
тому логічним буде застосування таких показників, що відображають наявність знань і вмінь, що були 
самостійно набуті студентом як суб’єктом власної професійно-педагогічної діяльності. Ознаками того, що 
студенти мають сформовану суб’єктність до професійно-педагогічної діяльності є активне самостійне 
виявлення суб’єктності в діяльності конкретних професійно-педагогічних умінь. В контексті 
запропонованого підходу до визначення критеріїв і показників суб’єктності студентів, кожний із критеріїв 
можна представити як сукупність показників. Очевидно, якщо критерії співвідносяться із структурними 
компонентами суб’єктності студента як особистісної якості, то показники мають співвідноситися з 
уміннями, що були самостійно набуті студентами щодо професійно-педагогічної діяльності.  

Виходячи з вищезазначеного, нами було визначено, що перший критерій стосується потребнісно-
мотиваційної сфери особистості студента, який характеризує рівень соціально-професійної активності та 
ініціативності майбутнього педагога, потреби щодо суб’єктності до професійно-педагогічної діяльності 
та саморозвитку. Другий критерій – це критерій суб’єктності до професійно-педагогічної когнітивності, 
який характеризує самопізнання та самоосвіту студента, знання загально-педагогічних основ 
професійно-педагогічної підготовки студентів університету. Третій критерій дозволяє визначити 
суб’єктність студента до самовиховання та саморозвитку в університеті. Четвертий критерій свідчить 
про набуття студентом суб’єктності до саморефлексії, тобто до здатності здійснювати адекватну 
самооцінку та саморегуляцію педагогічної діяльності. 

1. Потребнісно-мотиваційний критерій (суб’єктність в самовизначенні щодо професійно-педагогічної 
діяльності та саморозвитку). Критерій відображає причини вибору студентами педагогічної професії. 
Зазначений критерій є базовим, оскільки саме він впливає на ''Я-образ'', тобто особистісну сферу студента, 
від якої залежить набуття суб’єктності до професійно-педагогічної діяльності. Цей критерій відображає 
визначення студентами власних мотивів та смислів університетської педагогічної освіти, їх ціннісні 
орієнтації та ціннісне відношення до педагогічної професії; потреби в саморозвитку творчої 
індивідуальності студента; прагнення щодо осмислення можливостей власного професійно-педагогічного 
потенціалу, підвищення адекватної самооцінки і систематичного аналізу власного суб’єктного досвіду. Цей 
критерій також визначає усвідомлення особистістю студента рівня самопізнання і саморозвитку образу ''Я-
професіонал'' і, насамкінець, потреби професійно-педагогічної самореалізації. 

2. Критерій суб’єктності до професійно-педагогічної когнітивності (самопізнання та самоосвіта) 
відображає самоусвідомлення студентом власної суб’єктної позиції у самопізнанні та самоставленні щодо 
професійно-педагогічної діяльності в університеті. Цей критерій висвітлює рівень активності студента до 
самоосвіти в професійно-педагогічної сфері, його загальнопедагогічну ерудицію, а також набуття 
самоосвітнього суб’єктного досвіду в процесі педагогічної практики до інноваційної творчої діяльності. 

Наша позиція полягає в тому, що формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної 
діяльності має виявлятися в здатності студента до самоосвіти, яка є основою в набутті суб’єктності до 
створення інноваційної освітньої практики на основі педагогічної теорії, тобто цей критерій враховує 
загально-педагогічний принцип взаємозв’язку теорії й практики. Тому наступний критерій, який було 
нами запропоновано, відображає практичний аспект формування суб’єктності студента.  

3. Прогностично-діяльнісний критерій (суб’єктність до самовиховання та саморозвитку). Цей 
критерій характеризує уміння студента до цілепокладання у напрямку оволодіння професійно-
педагогічною діяльністю, до організації систематичної і цілеспрямованої діяльності, що спрямована на 
формування й удосконалення власних позитивних професійно значущих якостей. Критерій свідчить про 
вміння студента самостійно забезпечувати умови для набуття власної суб’єктності щодо професійно-
педагогічної діяльності та уміння проектувати і будувати суб’єктну модель діяльності на основі життєвої 
стратегії щодо самореалізації у професійно-педагогічному плані. 

Підкреслимо, що останні два критерії свідчать про уміння і здатність студентів до інноваційно-
творчої педагогічної діяльності, що є підставою для формування суб’єктності студентів до професійно-
педагогічної діяльності.  
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Наступний критерій більшою мірою характеризує здатність студентів до суб’єктності, тобто до 
реалізації власних інноваційно-творчих задумів у професійно-педагогічній діяльності. 

4. Рефлексивно-регулятивний критерій (суб’єктність до самооцінки та саморегуляції) базується на 
вмінні студентом бачити кінцеву мету професійно-педагогічної діяльності та самостійно знаходити 
раціональні шляхи задля досягнення та реалізації поставленої педагогічної мети. Цей критерій 
відображає здатність студента творити індивідуальну стратегію і суб’єктний простір, що сприятимуть 
керуванню власною суб’єктністю до професійно-педагогічної діяльності, і вміння адекватно порівнювати 
результат власної суб’єктності в процесі самопізнання щодо професійно-педагогічної діяльності із 
ідеалом, при цьому самостійно вносити корективи в стратегію особистісних досягнень в майбутній 
професійно-педагогічній кар’єрі. 

Очевидно, що розроблені критерії і показники дозволять простежити динаміку суб’єктності студентів. 
Нами було доведено, що суб’єктність студента до професійно-педагогічної діяльності відображає, з 
одного боку, його особистісні властивості в якості ''самостей'', а, з іншого, – характеристику педагогічної 
діяльності студента. Зважаючи на це, ми вважаємо за доцільне використання критеріально-комплексного 
підходу до виявлення суб’єктності студентів безпосередньо в педагогічній діяльності, оскільки система 
критеріїв має бути перевірена на практиці [5: 209].  

Для того, щоб чітко виокремити критерії формування суб’єктності студентів до професійно-
педагогічної діяльності, визначити труднощі та недоліки в професійно-педагогічній практиці, на які 
варто орієнтуватися при формуванні суб’єктності майбутніх педагогів, ми вивчали думку досвідчених 
учителів-методистів стосовно проблем професійно-педагогічної діяльності. Перші два питання 
стосуються загальної інформації щодо педагогічного стажу вчителів-методистів та визначення типів 
навчальних закладів, в яких вони працюють, задля визначення педагогічного досвіду вчителів. Наступні 
два питання дозволяють з’ясувати оцінку методистів щодо студентів як суб’єктів педагогічної діяльності 
в ході проходження педагогічної практики під їх керівництвом. П’яте питання дозволяє визначити, яку 
педагогічну літературу педагоги використовують в педагогічній роботі. Наступні три питання анкети 
носять орієнтований характер і визначають загальні напрямки досягнень і проблем професійно-
педагогічного характеру, які існують в практиці сьогодення. Ці питання відкриті і потребують контент-
аналізу. Останні три питання мають тестову спрямованість, однак передбачають наявність існування 
іншого варіанту відповіді, що було враховано при розробці анкети. Ці питання дають змогу зрозуміти, чи 
співвідносять вчителі-методисти теорію із практикою і наскільки вони самостійні в творчому пошуку, 
самоосвіті та саморозвитку.  

Висновки. Таким чином, нами були виокремлено критерії та показники формування суб’єктності 
студентів до професійно-педагогічної діяльності в університеті. Отже, перший критерій стосується 
потребнісно-мотиваційної сфери особистості студента, який характеризує рівень соціально-професійної 
активності та ініціативності майбутнього педагога, потреби щодо суб’єктності до професійно-
педагогічної діяльності та саморозвитку. Другий критерій – це критерій суб’єктності до професійно-
педагогічної когнітивності, який характеризує самопізнання та самоосвіту студента, знання загально-
педагогічних основ професійно-педагогічної підготовки студентів університету. Третій критерій 
дозволяє визначити суб’єктність студента до самовиховання та саморозвитку в університеті. Четвертий 
критерій свідчить про набуття студентом суб’єктності до саморефлексії, тобто до здатності здійснювати 
адекватну самооцінку та саморегуляцію педагогічної діяльності. 

Подальшим перспективним напрямком дослідження проблеми формування суб’єктності студентів 
до професійно-педагогічної діяльності ми вважаємо у визначенні рівнів сформованості суб’єктності 
студентa до професійно-педагогічної діяльності в університеті та розробці загальнопедагогічної 
методики їх діагностування.  
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Шехавцова С. О. Критерии и показатели формирования субъектности студентов к 
профессионально-педагогической деятельности в университете. 

В статье представлена проблема формирования субъектности студентов к профессионально-
педагогической деятельности в университете. Выяснено, что в педагогической науке нет однозначного 

ответа на вопрос про критерии и показатели субъектности студентов к профессионально-
педагогической деятельности в университете. В статье теоретически обоснованы такие 

характеристики субъектности студентов к профессионально-педагогической деятельности, которые 
подлежат наблюдению, измерению и анализу полученных результатов. В процессе исследования нами 

были выделены такие критерии: потребительски-мотивационный критерий сферы личности 
студента; критерий когнитивности, который характеризует намерение студента к самообразованию; 

прогностично-деятельностный критерий, который позволяет определить субъектность студента к 
самовоспитанию и саморазвитию и рефлексивно-регулятивный критерий, который свидетельствует о 

приобретении студентом субъектности к саморефлексии. 

Ключевые слова: субъектность студента, профессионально-педагогическая деятельность, 
самообразование, саморазвитие, саморефлексия. 

Shekhavtsova S. O. The Criteria and Indicators of the Students’ Subjectivity Development to the Professional 
and Pedagogical Work in the University. 

The article deals with the criteria and indicators of the students’ subjectivity development to the professional 
and pedagogical work in the university. Each criterion highlights the idea of forming the students’ subjectivity to 

the professional and pedagogical work in the university. The scientific methods of analysis, description and 
comparison have been used in order to single out the criteria and indicators of the students’ subjectivity 

development to the professional and pedagogical work in the university. Hence, there are such criteria as the 
required motivational criterion, focusing on the students’ personality; the cognitive criterion, characterizing the 

students’ readiness and their desire to self-education; the prognostic performance criterion, allowing to 
determine the students’ subjectivity to the self-development and self-education; and the last reflexive-regulative 
criterion, focusing on the development of the  students’ subjectivity to the self-regulation and self-evaluation. 

The conclusions allow considering the relations between the criteria and the structural components of the 
student’s subjectivity. Thus, this correlation consists in dependence of the personal student’s qualities and the 

indicators, which have to point up the students’ independently achieved skills to the professional and 
pedagogical performance. 

Key words: students’ subjectivity, professional and pedagogical work, self-education,  
self-development, self-reflection. 
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МЕТОДИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ НА ЗАНЯТТЯХ З 
АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

У даній статті розкрито значення та методику забезпечення поточного контролю знань в процесі 
вивчення іноземної мови. В статті обґрунтовано функції та основні характеристики контролю, засоби 

та об’єкти поточного контролю. Також мова йде про якісні та кількісні показники володіння 
студентами іншомовним спілкуванням у різних видах мовленнєвої діяльності. До того ж, в статті 

описано види та форми поточного контролю у навчанні іноземної мови. 

Ключові слова: поточний контроль, функції, об'єкти, засоби, мовленнєва діяльність,  
види та форми контролю. 

Постановка проблеми. Поточний контроль здійснюється під час проведення аудиторних занять і має 
за мету перевірку засвоєння студентами знань та умінь з навчальної дисципліни. 

Метою статті є розкриття значення та методики забезпечення поточного контролю знань в процесі 
вивчення іноземної мови. 

Виклад основного матеріалу. Контроль є складовою частиною системи навчання іноземних мов. На 
відміну від власне навчання іноземної мови, метою якого є формування іншомовних мовленнєвих 
навичок і вмінь, завданням контролю, передусім, є визначення та оцінювання рівня їх сформованості. 
Головна мета контролю у процесі навчання іноземної мови – управління цим процесом. 

Як складник системи навчання контроль має свої функції, види, форми, засоби та об'єкти. Успішна 
реалізація функцій контролю впливає на ефективність як контролю, так і всього процесу навчання.  

Виділяють такі функції контролю у навчанні іноземної мови: зворотного зв’язку; оцінювальна; 
навчальна; розвивальна; коригувальна; стимулювальна; попереджувальна. 
Функція зворотного зв'язку є основною функцією контролю (особливо поточного), яка забезпечує 

керування процесом навчання іноземної мови. Зворотний зв'язок діє у двох напрямках: на викладача і на 
студента. Зворотний зв'язок, що діє у напрямку до викладача, несе йому інформацію про рівень успішності 
студентів. Викладач аналізує цю інформацію на предмет наявності недоліків, проводить моніторинг 
відхилень у мовленнєвій діяльності студентів, виявляє ступінь відповідності обраної стратегії і тактики 
навчання реальним потребам. Це дає можливість своєчасно оцінити методичну ситуацію і внести необхідні 
коригувальні зміни щодо добору прийомів, способів і методів навчання, відбору вправ, визначення режиму 
і тривалості їх виконання, послідовності організації усієї навчальної роботи зі студентами.  

Зворотний зв'язок у напрямку до студентів дає їм інформацію про результат їх навчальної діяльності з 
оволодіння іншомовними навичками та вміннями. Така інформація дозволяє студентам здійснювати 
самооцінку досягнень в оволодінні мовою і планувати свою подальшу навчальну діяльність.  

Оцінювальна функція реалізується в ході оцінювання результатів виконання студентами 
навчальних завдань. Оцінка вказує на певний рівень володіння іншомовною мовленнєвою діяльністю, є 
орієнтиром для студентів (та їх батьків) у подальшій діяльності в опануванні іноземної мови. Оцінка є 
основним показником успішності навчання в офіційних документах про освіту, а також у звітах, що 
складаються адміністрацією для органів освіти. 

Навчальна функція контролю реалізується на основі синтезу набутих навичок і вмінь в оперуванні 
засвоєним мовним та мовленнєвим матеріалом, які актуалізуються у процесі виконання контрольних 
завдань. Контрольне завдання за характером є вправою, виконання якої потребує від студента здійснення 
певних мовленнєвих дій, спрямованих на досягнення мети, поставленої у завданні. Ці мовленнєві дії 
реалізуються завдяки функціонуванню відповідних мовленнєвих навичок і вмінь, в результаті чого 
відбувається їх подальше закріплення та удосконалення. Отже, під час виконання контрольних завдань 
продовжується і процес навчання. 

Розвивальна функція контролю передбачає розвиток індивідуально-психологічних особливостей 
студентів, які функціонують під час виконання студентами контрольних завдань: оперативна слухова або 
зорова пам'ять, гнучкість мислення, фонематичний слух, пластичність артикуляційного апарату та ін. У 
процесі контролю відбувається розвиток спеціальних навчальних умінь, які дозволяють студентам 
найкращим чином виконати контрольне завдання шляхом визначення оптимальних стратегій його 
виконання. На цій основі розвиваються вольові якості особистості студента, почуття відповідальності, 
здатність до самодисципліни. Розвивальна функція контролю реалізується також і в напрямку розвитку 
інтересу, мотивів студента до вивчення іноземної мови. Перспектива отримання високих результатів у 
виконанні контрольних завдань заохочує студентів до вдосконалення володіння ними іноземною мовою. 
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Для того щоб ці функції успішно реалізувались у практиці навчання, контроль має характеризуватися 
такими якостями як: цілеспрямованість; репрезентативність; об'єктивність; систематичність. 
Цілеспрямованість контролю полягає в тому, що контроль має бути спрямованим на певні мовленнєві 

навички і вміння, рівень досягнення яких визначається та оцінюється.  
Репрезентативність контролю означає, що контролем має бути охоплений весь той мовний і 

мовленнєвий матеріал, засвоєння якого контролюється.  
Об'єктивність контролю забезпечується застосуванням об'єктивних способів оцінювання відповідей 

студентів.  
Систематичність контролю реалізується за умови його регулярного проведення у процесі навчання 

іноземної мови на всіх етапах навчання [1]. 
 

Види та форми контролю у навчанні іноземної мови 

за охопленням 
студентів 

за способом 
реалізації 

за 
використанням 

мови 

за способом 
організації 

за 
використанням 

ТЗ 

за часом 
проведення 

Фронтальний усний одномовний контроль 
викладачем 

з використанням 
ТЗ 

поточний 

Індивідуальний письмовий двомовний взаємоконтроль без використання 
ТЗ 

рубіжний 

Парний   самоконтроль  підсумковий 
Груповий      
 
Систематичність контролю реалізується в таких його видах: а) поточний контроль, який 

здійснюється у ході вивчення конкретної теми для визначення рівня сформованості окремої навички або 
вміння, якості засвоєння певної порції навчального матеріалу; б) рубіжний контроль, який проводиться 
після закінчення роботи над темою, тематичним циклом, в кінці семестру, року; в) підсумковий 
контроль, який реалізується після завершення відповідного ступеня навчання іноземної мови. Кожний із 
видів контролю виконує усі функції, властиві контролю, але залежно від його виду та чи інша функція 
має особливе значення і виступає домінуючою. 

У процесі поточного контролю домінуючою є функція зворотного зв'язку. На основі результатів 
поточного контролю викладач отримує інформацію про успішність або неуспішність організації навчального 
процесу з іноземної мови, що дає йому можливість своєчасно коригувати навчальну діяльність студентів з 
оволодіння іноземною мовою та свою діяльність щодо забезпечення навчального процесу [2]. 

Для поточного контролю якості знань студентів використовуються такі види контролю: 
Усний контроль: індивідуальне опитування, фронтальне опитування, співбесіда. 
Письмовий контроль: письмове тестування, звіт, реферат, ессе. 
Комп’ютерний контроль: тестові програми. 
Самоконтроль: уміння самостійно оцінювати свої знання, самоаналіз. 
Інтерактивні методи: конференції, круглі ''столи'', диспути, огляди сучасної літератури, проекти. 
Тестовий контроль – один з ефективних засобів організації поточного контролю у навчанні 

іноземної мови. Тестовий контроль може забезпечити успішну реалізацію мети і всіх функцій контролю, 
а також задовольнити вимоги, що висуваються до якості контролю [3]. 

Тестування створює великі можливості для організації у навчанні іноземної мови в навчальних 
закладах ефективного і якісного поточного контролю, який, разом з іншими складниками процесу 
навчання, може забезпечити успішне досягнення цілей навчання [4]. 

Засобами проведення контролю виступають методично підготовлені контрольні завдання, які 
включають інструкцію щодо їх виконання і мовний та мовленнєвий матеріал, який вивчався студентами. 
Необхідна умова в підготовці таких завдань – інструкція повинна спонукати студентів до реалізації саме 
тих мовленнєвих навичок і вмінь, які підлягають контролю, а мовний і мовленнєвий матеріал 
контрольних завдань має охоплювати увесь той матеріал, засвоєння якого перевіряється. 
Об’єктами контролю виступають навички і вміння мовлення, рівень володіння якими дозволяє 

студенту здійснити іншомовну мовленнєву діяльність. Отже, об’єктами контролю є слухо-вимовні, 
лексичні, граматичні навички (мовна компетенція) та вміння здійснювати мовленнєву діяльність в 
говорінні, аудіюванні, читанні, письмі з урахуванням соціокультурних особливостей цих видів 
мовленнєвої діяльності (комунікативна компетенція). 
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*МД – мовленнєва діяльність.  

Залежно від ступеня навчання в навчальному закладі студент має оволодіти певним рівнем 
іншомовної комунікативної компетенції у межах засвоєного мовного та мовленнєвого матеріалу. 
Тематика та обсяг цього матеріалу, а також тривалість висловлювань, обсяг і змістова характеристика 
текстів для читання та аудіювання, зміст лексичного, граматичного і фонетичного мінімуму, що має бути 
засвоєний у навчальному закладі визначаються програмою із навчальної дисципліни "Іноземна мова". 

Якісні та кількісні показники володіння студентами іншомовним спілкуванням у різних видах мовленнєвої 
діяльності служать критеріями оцінки їх відповідей, отриманих під час проведення контролю. Так, у 
продуктивних видах мовленнєвої діяльності (говорінні, письмі) основними якісними показниками є: ступінь 
узгодженості висловлювань із заданою темою, ситуацією; повнота відображення теми, ситуації; рівень і 
характеристика імпровізації у формулюванні висловлювань; правильність використання мовних засобів для 
оформлення висловлювань; різноманітність використання мовних засобів. Кількісні показники складають: 
обсяг (кількість слів, речень) і швидкість (наявність пауз, повторень) усного або письмового висловлювання. 
У рецептивних видах мовленнєвої діяльності (аудіюванні, читанні) основним якісним показником є ступінь 
розуміння (загальне, повне, детальне). Кількісними показниками є тривалість звучання тексту і темп мовлення 
– в аудіюванні, обсяг тексту – в читанні [1]. 

Висновки. Поточний контроль проводиться викладачами у всіх видах навчальних занять. Основна 
мета поточного контролю – забезпечення зворотного зв'язку між викладачами (студентами) у процесі 
навчання, перевірка готовності (студентів) до виконання наступних навчальних завдань, а також 
забезпечення управління їх навчальною мотивацією. Інформація, отримана під час поточного контролю, 
використовується для коригування методів і засобів навчання, а також для самостійної роботи студентів. 
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Клязника В. М. Методика обеспечения текущего контроля знаний на занятиях  
по английскому языку. 

В данной статье раскрываются значение и методика обеспечения текущего контроля знаний в процессе 
изучения иностранного языка. В статье обоснованы функции и основные характеристика контроля, 
средства и объекты текущего контроля. Речь идет об качественных и количественных показателях 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (76). Педагогічні науки 

112 

владения студентами иностранным общением в разных видах языковой деятельности. К тому же, в 
статье описаны виды и формы текущего контроля в обучении иностранного языка. 

Ключевые слова: текущий контроль, функции, объекты, средства, языковая деятельность,  
виды и формы контроля. 

Klyaznyka V. M. The Methodology of Current Testing of Students' Knowledge in English Classes. 

The research deals with the problem of current checking of students' knowledge in English classes. The current 
checking is performed during all classes, and it is aimed at testing the amount of students’ skills acquired. The 
material of the research focuses on the current testing as a constituent part in the system of foreign language 
study. The main aim of the current checking is to control the process of studying. The scientific methods of 

analysis, synthesis, description and comparison have been used in order to single out the function and 
peculiarities, forms and types, objects and estimation criteria of the current checking. The function of a reverse 
contact is the most substantial, as it provides the management of the process of foreign Language study. It gives 
a teacher the opportunity to monitor the drawbacks and deviations in the students’ speech competence, change 

and combine other methods to fulfill the target. The material of the research analyzes such forms of current 
testing as: method of oral checking; writing methods; computerized testing, methods of self-control and modern 
interactive methods. The objects of current testing are students' skills and abilities acquired and the formation of 

Language competences. The conclusions made testify that current testing is a very important and valuable 
constituent in the system of foreign language study. 

Key words: current testing, functions, methods, objects, estimation criteria, language competence. 
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РОЗВИТОК ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ГІМНАЗІЙ ГАЛИЧИНИ  
ЗА ДОПОМОГОЮ ПІДРУЧНИКІВ У 20-30-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті проаналізовано підручники з іноземних мов для учнів гімназій Галичини у 20-30-х роках ХХ 
століття за такими критеріями: науковість змісту, структура, доступність, реалізація 

комунікативного компонента в підручнику, наочно-ілюстративний матеріал, засоби полегшення роботи 
з навчальною книгою, запропоновані методики навчання. Доведено, що ці підручники сприяли розвитку 
пізнавальної активності завдяки використанню пісень, віршів, загадок, прислів’ їв, головоломок, легенд, 

анекдотів, драматизації. 

Ключові слова: пізнавальна активність, підручники з іноземних мов, гімназії Галичини. 

Постановка проблеми. Урізноманітнення навчального процесу, активізація пізнавальної діяльності 
учнів, розширення сфери їх інтересів залишається важливою проблемою сьогодні. Основна мета роботи 
викладача з активізації пізнавальної діяльності учнів полягає в розвитку їх творчих здібностей. Здібності 
людини розвиваються в процесі діяльності. Засобом розвитку пізнавальних здібностей учнів є вміле 
застосування таких методів і прийомів, які забезпечують високу активність учнів у навчальному пізнанні.  

Умовою успіху в розвитку мислення є висока пізнавальна активність учнів. Оскільки з усіх 
пізнавальних психічних процесів провідним є мислення, то можна сказати, що активізувати діяльність 
учнів – це активізувати їх мислення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підручник є основним засобом реалізації змісту 
іншомовної освіти, моделлю цілісного процесу навчання іноземної мови. В. Безпалько, В. Бейлінсон, 
Д. Зуєв з’ясували сутність, структуру та функціональне забезпечення підручника; Я. Кодлюк, 
О. Савченко вивчали особливості підручників для початкової школи; Н. Басай, А. Несвіт, В. Редько, 
В. Плахотник, Т. Полонська розкрили змістові та структурно-функціональні характеристики навчальної 
книги з іноземної мови. Окремі аспекти заявленої проблеми висвітлили в дисертаційних дослідженнях 
вітчизняні учені: З. Беркита, І. Ключковська, Т. Марчій-Дмитраш, О. Пасічник, О. Троценко. 

Історію шкільного підручника як соціально-педагогічного феномену вивчали історики школи і 
педагогіки: Л. Баїк, Т. Завгородня, Н. Кузьменко, І. Курляк, С. Сірополко, М. Стельмахович, Б. Ступарик. 
Дослідниками книжкової справи й друкарства були Я. Запаско, Я. Ісаєвич, І. Огієнко та ін. Дитячу і 
науково-популярну літературу вивчали І. Лучук, О. Нахлік, О. Петраш. В. Горпинюк, І. Донський, 
А. Зільберштейн, Я. Кодлюк, К. Кузьминський, А. Попов, В. Ривчин досліджували педагогічні аспекти 
ілюстративного оформлення навчальних видань. 

Метою статті є аналіз підручників з іноземних мов для учнів гімназій Галичини у 20-30-х роках ХХ 
століття та їх впливу на розвиток пізнавальної активності. 

Виклад основного матеріалу. Проаналізуємо підручник з англійської мови для ІІ класу гімназій 
Тадеуша Гжебеньовского [5]. Він складається із 58 уроків та додатків. У кожному з уроків містяться 
тексти для читання, які відповідають віковим особливостям учнів та їх попередній підготовці, наприклад 
''Неллі у школі'', ''Осінні вітри'', ''Вечірні дзвони'', ''Хочу бути моряком'', ''Новини з дому'', ''Пісня про 
фермера'', ''Остання подорож капітана Кука'', ''Політ над Атлантичним океаном'', ''Великий чудовий світ'', 
''Канікули''. Вправи, вміщені в підручнику, направлені на розвиток логічного мислення, творчих 
здібностей, активізацію пізнавальної діяльності учнів. Мовний матеріал відтворюється у поєднанні з 
раніше засвоєними мовними і мовленнєвими знаннями, у майже постійному контекстному оточенні. 
Наприклад, у першому уроці знаходимо такі типи вправ: 1) перепишіть речення та підкресліть 
дванадцять поданих слів; 2) розв’яжіть головоломку; 3) заповніть пропуски у реченнях, використовуючи 
подані слова. У третьому уроці учням пропонується відгадати слова, записані у секретному коді. У цьому 
підручнику з англійської мови також є вправи, виконуючи які учням необхідно вибрати одне із слів, яке 
найкраще доповнює речення. Скоромовки, пісні, вірші, загадки роблять процес вивчення іноземної мови 
цікавим та захоплюючим. Завдання формулюються чітко та зрозуміло. У підручнику мало 
ілюстративного матеріалу. В основному він представлений таблицями, які допомагають краще зрозуміти 
граматичні теми. У додатках подано сценарій п’єси ''The Days of Romance'' [1: 75], текст пісні ''Little 
Milliners'' [1: 85], граматику англійської мови в таблицях [1: 95].  

Заслуговує на увагу підручник з французької мови Яна Шароти, виданий у 1925 році [7]. На початку 
кожного уроку розміщено малюнок, після якого подано різні типи вправ. Підручник має досить добрий 
наочно-ілюстративний матеріал, що не відволікає від засвоєння знань, є доречним, адже спрямований на 
розвиток зв’язного мовлення або покращення розуміння матеріалу, має виховний характер. 
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Першим типом вправ є – вправа-спостереження (''Exercises d’observation''). Учням потрібно відповісти 
на запитання, використовуючи малюнок: ''Що зображено на цьому малюнку?''; ''Скільки будівель 
знаходиться у дворі?''; ''Яка будівля знаходиться вправа / зліва?''; ''Чи високий будинок фермера?''; З яких 
частин він складається?''; ''Що ми бачимо на першому поверсі?'' [7: 1]. Другий тип вправ – опис 
зображення (''Description de l’image'') [2: 2]. Третя вправа – наглядний урок ''Lecon de choses''. Наприклад, 
у шостому уроці учням потрібно відповісти на такі запитання: ''Назвіть основні овочі'', ''Які овочі ви їсте 
найчастіше?'', ''Які овочі ми їмо навесні / влітку / восени / взимку?'' [2: 9]. Четверта група – усні та 
письмові вправи (''Exercises oraux ou ecrits''): перетворіть речення у майбутній час, розмістіть слова у 
правильному порядку. Таким чином, у підручнику є достатня кількість вправ для засвоєння теми. Варто 
відмітити зв’язок змісту підручника з життям, із завданнями виховання дитини як особистості, 
забезпечення розвитку її здібностей й обдаровувань. 

Розглянемо підручник із французької мови для ІІІ класу гімназій О. Чеслінської та Х. Неневської, 
виданий у Львові у 1936 році [3]. У ньому є тексти для читання на французькій мові, які поділені за 
такими тематичними розділами: ''У самому серці Франції'', ''У країнах біля моря'', ''Позолочені жнива, 
сади, що цвітуть'', ''У гірських країнах'', ''У країнах сонця'', ''У колоніях''. У додатку є оповідання ''Друг з 
Франції''. Тексти доступні і цікаві для сприйняття, мають пізнавальну цінність. 

Звернемо увагу на те, що уроки домашнього читання, передусім, передбачали набуття мовної практики 
учнів і були спрямованими на формування навичок сприйняття писемного мовлення, тобто читання 
літератури на іноземній мові. Вибір тексту мав велике значення для розвитку пізнавальної активності учнів 
на уроках домашнього читання. Ця проблема стала особливо актуальною тоді, коли закінчувався процес 
навчання читанню і починався процес формування синтетичних умінь здобуття інформації. Учні ще 
продовжували навчатися читати, але їх увага зосереджувалась не на окремих буквах чи буквосполученнях, 
а на змістовній складовій прочитаного. Для дітей молодшого шкільного віку тексти для читання повинні 
бути легкими, адаптованими, містити вивчену лексику і знайомі граматичні конструкції. 

У підручнику О. Чеслінської та Х. Неневської є також багато пісень з нотами: ''Le flaneur'' [3: 7], ''La 
Paimpolaise'' [3: 27], ''Ann nini gouz'' [3: 40], ''Silvestrik'' [3: 44], ''Au son du fifre'' [3: 49], ''Les noces de Maitre 
Laurent'' [3: 58], ''Alsace, o ma Patrie'' [3: 66], ''Hans de Schnoekelok'' [3: 71], ''En passant par la Lorraine'' [3: 
79], ''Le chevier dans la montagne'' [3: 99], ''Dido Janeto'' [3: 126], ''Magali'' [3: 131], ''Me suismise en danse'' [3: 
85]. Пісні є дуже цінним інструментом вивчення мови і повинні обов'язково входити до складу 
навчальних матеріалів. Коли слова, які потрібно вивчити, поєднані з музикою, їх запам’ятовують 
швидше і на довший період часу, ніж під час використання виключно вербального, математичного та 
логічного лівого боку головного мозку. Інтуїтивно відчуваючи це, педагоги упродовж століть 
використовували хорове повторення текстів та пісень, бо спостерігали його ефективність на практиці. 
Подальші нейролінгвістичні дослідження підтвердили вірогідність практичного досвіду. За сукупності 
мелодії та тексту на запам’ятовування працюють обидві півкулі головного мозку. Крім того, поєднання 
мелодії та римованого тексту підкреслює природний ритм мови, її мелодику, що є надзвичайно 
важливим при її відтворенні. Запам’ятовування як процес, пов’язане із емоціями, які, у свою чергу, 
викликані інформацією, яку ми отримуємо через відчуття. Поезія викликає емоції та сприяє 
запам’ятовуванню нової інформації [4: 43]. Пісні є засобом більш глибокого засвоєння і розширення 
лексичного запасу, оскільки включають нові слова і вирази. Вони стимулюють монологічні та діалогічні 
висловлювання, слугують основою розвитку мовленнєвої діяльності, сприяють розвитку як 
підготовленого, так і непідготовленого мовлення. 

Не менш важливу роль відведено віршам: ''La mort des oiseaux'' [3: 11], ''La lune blanche'' [3: 15], ''Les 
pauvres gens'' [3: 42], ''Les pommiers'' [3: 50]. Віршам та пісням як дидактичному матеріалу властива низка 
переваг: доступність, різноманітність мовного матеріалу, постійне відновлення матеріалу, приналежність 
до культури країни – додаткова лінгвокраїнознавча інформація, наявність чисельних і різноманітних 
регістрів мови. Емоції й враження, отримані під час прочитання віршів стають життєвим досвідом, що 
перетвориться у знання, що у свою чергу стимулює мотивацію учнів. Читання віршів є розширенням 
комунікативної компетенції і творчих здібностей, а так само одним із найефективніших засобів навчання 
іноземній мові [5: 84]. 

Прислів'я і приказки були тим інструментом викладання іноземної мови, який активізував розумову 
діяльність дітей, мав значну методичну та практичну цінність в процесі її вивчення. Вони дозволили 
педагогам Галичини зробити навчальний процес цікавішим, оскільки стимулювали емоційний розвиток 
особистості учнів, який в подальшому сформував могутній стимул до вивчення мови. Використання 
прислів’ їв та приказок розширювало знання про мову, збільшувало словниковий запас учнів, допомагало 
засвоїти лексичні, граматичні та фонетичні особливості, сприяло більш швидкому оволодінню 
іноземною мовою. Через пошук відповідних прислів’ їв та приказок в українській мові формувалась 
здатність критично-аналітичного розуміння, що проявлялась в здатності розуміння смислового 
навантаження висловлювання. Наведемо приклади прислів’ їв, використаних у підручнику: ''Proverbes 
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normands'', ''A la Saint Laurent, la faucille au froment'', ''A la Saint Georges, seme ton orge'', ''A la Saint 
Barnabela faux au pre''. 

Проаналізувавши підручник Жана Шароти з французької мови для початкової і середньої школи [6], 
варто звернути увагу на його переваги:  

1) відповідність підручника принципу наступності, логічної послідовності, органічність поєднання з 
попередніми та наступними навчальними виданнями цього курсу; 

2) чіткість і послідовність структурування навчального матеріалу в змісті підручника; 
3) вмотивованість поділу навчального матеріалу на розділи, їх послідовність, наявність зв’зків між 

ними; цілісний виклад матеріалу в підручнику; 
4) послідовність етапів роботи всередині розділу; 
5) відповідність складності та обсягу матеріалу в змісті підручника можливостям його засвоєння 

учнями певної вікової групи на належному рівні і за встановлений час; особистісна зорієнтованість 
навчального матеріалу.  

Кожен з уроків починається із вивчення нових слів. Наприклад, у 12 уроці – Adam, Andre, Antoine, 
Boleslas, Casimir, Charles, assis debout [6: 19]. У деяких уроках при подачі невідомих слів подано 
малюнки, що сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню. У наступній вправі учням потрібно 
утворити із цими словами словосполучення та речення: Je suis professeur. Tu es eleve. Jean et Andre, vous 
etes eleves. Charles, Stanislas et Casimir sont aussi eleves [6: 19]. У третій вправі перед учнями стоїть 
завдання утворити запитання та дати на них відповідь: Quel est ton nom? Paul es-tu eleve? Andre et 
Casimir, etes-vous eleves? [6: 20]. 

Оскільки основною метою навчання іноземній мові є комунікативна, тобто уміння спілкуватися, то 
важливу роль у підручнику відведено діалогам. Наведемо приклад одного з них. 

Conjugaison dialoguee. 
Le prof: Henri, es-tu assis (debout)? 
Henri: Suis-je assis (debout)? 
Le classe: Henri, est-il assis (debout)?  
Henri: Qui, monsieur, je suis assis. 
La classe: Qui, tu es assis (debout) 
Le prof: Qui, il est assis (debout) [6: 21] 
Саме в діалозі відбувається продуктивна пізнавальна діяльність учнів, які повинні володіти 

самостійним і незалежним мисленням, здатністю до свідомого, критичного аналізу. Нове мислення, 
засноване на принципі діалогу, є ознакою соціокультурної модернізації. Освітні трансформації, метою 
яких є становлення сучасного мислення людини, значною мірою спрямовані на особистісно орієнтоване 
навчання і виховання. Водночас, педагогічна парадигма діалогу, що полягає в розумінні розвитку 
особистості як поступу від уміння слухати і розуміти інших до вміння вести з ними діалог та спільний 
пошук істини, потребує свого осмислення і обґрунтування [7]. 

Як і у О. Чеслінської та Х. Неневської, у підручнику Жана Шароти є вірші, які сприяють кращому 
запам’ятовуванню нових слів. 

Eurege et Marguerite 
Eugene est tres desordonne,  
Il est toujours tres mal peisne, 
Tres souvent il salit sa veste 
Et c’est ainsi pour tout le reste. 
On le gronde on le punit; mais 
Il ne se corrige jam ais [6: 66]. 
У 44 уроці є текст пісні ''A la fontaine'' з нотами. Пісні – це важливий аспект культури, який 

представляє історію, фольклор та сучасний діалект країни. Спів може створити атмосферу довіри 
школярів, дозволяючи їм оволодіти певним ступенем швидкості англійської мови перш, ніж вони 
досягли цього в розмові. 

A la fontaine 
Ah! Voyez conme a la fontaine 
Tout le jour les mains vont trolant 
Et le soir la corbeitte est pleine, 
De beau linge bien proper et blanc. 
Ah! Voyer comme a la fontaine 
Tout le jour les mains vont frottant [6: 70] 
Більшість мовного матеріалу подано при створенні певної комунікативної ситуації, що намагається 

бути наближеною до реальної. Ієрархічну систему вправ від рецептивно-продуктивних до продуктивних 
збережено. Підручник має високу якість мовленнєвого матеріалу. Тексти доступні і цікаві для 
сприйняття, мають пізнавальну цінність. Малюнки призначені для виконання комунікативних завдань. 
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Наприклад, на малюнку зображено сім’ю Буржуа, яка сидить за святковим столом. Вона складається з 
чотирьох осіб: мес’є Буржуа, мадам Буржуа, Луїзи та Генрі. Дітям потрібно за малюнком скласти 
розповідь. Таке завдання сприяє розвитку уяви дітей. Основна тенденція в розвитку уяви молодших 
школярів полягає в переходах від переважно репродуктивних її форм до творчої переробки уявлень, від 
простого їх комбінування до логічно обґрунтованої побудови нових образів. Розвитку репродуктивної 
уяви у дітей молодшого шкільного віку важливо надавати особливої уваги.  

У підручнику відсутні наочні схеми, таблиці, що ілюструють змістово-логічні, структурно-
функціональні зв’язки фрагментів навчального матеріалу. Також немає додатків, проте на останніх 
сторінках підручника Жана Шароти є французько-польський словник, що допомагає учням при 
перекладі текстів.  

Проаналізуємо підручник з французької мови Болеслава Кєльського, виданий у Львові у 1927 році [8]. 
Він складається із 5 розділів: 1) ''La nature et ses richesses'' (''Природа та її багатства''); 2) ''L’industrie et le 
commerce'' (''Промисловість і торгівля''); 3) ''La culture physique et L’intellectuelle'' (''Фізична культура та 
інтелектуальна''); 4)''La vie Sociale'' (''Громадське життя''); 5) ''Revision generale'' (''Повторення''). Поділ в 
підручнику навчального матеріалу на розділи умотивований, наявний зв’зок між ними. 

Складність та обсяг матеріалу в змісті підручника відповідають можливостям його засвоєння учнями 
даної вікової групи на належному рівні і за встановлений час. Лексико-синтаксична складність тексту 
відповідає віковим особливостям учнів. Ілюстрації супроводжуються підписами, текстами.  

На відміну від інших проаналізованих підручників, у цьому є легенди, анекдоти. Наприклад, у 
сімнадцятому уроці є легенда про вугілля (''Legende de la houille'' [8: 38]. Легенди сприяють формуванню 
пізнавального інтересу в учнів. У анекдоті ''Le prince et le fermier'' [8: 9] розповідається про зустріч 
принца та фермера. Гумор допомагає організовувати педагогічне середовище з позитивною атмосферою, 
де панує гуманність, взаємодовіра, взаємодопомога, і кожна дитина почуває себе безпечно, створювати 
позитивний психологічний клімат в умовах індивідуальної взаємодії дитини з дорослим. 

У цьому підручнику є вправи, які сприяють збагаченню словникового запасу учнів. Наприклад, 
дібрати синоніми до таких слів: gagner, profiter, gain, profit, aider, secourir, aide, secours, alentours, environs, 
pratique, client [8: 38]. На відміну від попередньо проаналізованих підручників, у цьому є граматичні 
вправи. Наявні таблиці та схеми призначені для подачі граматичного матеріалу. У кінці підручника є 
французько-польський словник. 

Висновки. Здійснивши аналіз підручників з іноземних мов для учнів гімназій Галичини у 20-30-х роках 
ХХ століття, можемо зробити висновок, що їх використання сприяло розвитку пізнавальної активності. Це 
досягалось завдяки використанню пісень, віршів, загадок, прислів’ їв, головоломок, легенд, анекдотів, 
драматизації. Більшість мовного матеріалу подано при створенні певної комунікативної ситуації, що 
намагається бути наближеною до реальної. Комунікативні ситуації моделювались таким чином, щоб учні 
виражали свої думки, формували власне судження. Увесь матеріал розподілений за мовними темами, що 
визначають і характер зв’язних текстів. Тексти доступні і цікаві для сприйняття, мають пізнавальну 
цінність. Підручники мають досить добрий наочно-ілюстративний матеріал, що не відволікає від засвоєння 
знань, є доречним, адже спрямований на розвиток зв’язного мовлення. 
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Олендер К. П. Развитие познавательной активности учащихся гимназий Галичины с помощью 
учебников в 20-30-х годах ХХ века. 

В статье проанализированы учебники по иностранным языкам для учащихся гимназий Галиции в 20-30-х 
годах ХХ века по следующим критериям: научность содержания, структура, доступность, реализация 
коммуникативного компонента в учебнике, наглядно-иллюстративный материал, средства облегчения 

работы с учебной книгой, предложенные методики обучения. Доказано, что эти учебники 
способствовали развитию познавательной активности благодаря использованию песен, стихов, загадок, 

пословиц, головоломок, легенд, анекдотов, драматизации. 

Ключевые слова: познавательная активность, учебники по иностранным языкам, гимназии Галичины. 

Olender K. P. The Development of the Pupils' Cognitive Activity in Galicia High Schools Using Textbooks in 
the 20-30-ies of the XX Century. 

The article analyzes foreign language textbooks for gymnasiums in Galicia in the 20-30-ies by the following 
criteria: scientific content, structure, accessibility, implementation of the communicative component in the 

textbook, visual illustrations, tools to facilitate the textbook, proposed teaching methods. The textbook is the 
primary tool for implementing the content of the foreign language education, the holistic model of the process of 

learning a foreign language. As with all cognitive mental processes leading thinking increases the students' 
participation. The main teacher's goal to enhance the students' learning is to develop the students' creative 

abilities. The means of the students' cognitive abilities is the skillful application of methods and techniques that 
provide the students' high activity in the academic knowledge. It has been proved that these books contributed to 

the development of cognitive activity through the use of songs, poems, riddles, proverbs, puzzles, legends, 
anecdotes and dramatization. 

Keywords: cognitive activity, foreign language textbooks, gymnasiums of Galicia. 
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ВИКОРИСТАННЯ САМОРОБНИХ ПРИЛАДІВ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦІЙНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ 
НА УРОКАХ ФІЗИКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕМИ ''ЕЛЕКТРОМАГНІТНЕ ПОЛЕ'' 

У статті обґрунтовано доцільність створення обладнання для проведення шкільного фізичного 
експерименту, розкрито зміст та описано технологію виготовлення і методику використання 

провідної рамки для демонстрацій з теми ''Електромагнітне поле'', передбачених діючою програмою 
з фізики для основної і старшої школи. 

Ключові слова: електромагнітне поле, демонстраційний експеримент, саморобна провідна рамка. 

Постановка проблеми. Фізика як наука природнича пов’язана із спостереженнями за явищами 
природи, які вчитель або учні відтворюють за допомогою спеціально сконструйованих приладів. Майже 
кожен урок з фізики передбачає експеримент у вигляді демонстрацій, лабораторних робіт та робіт 
фізичного практикуму. Прилади є своєрідними підсилювачами відчуттів, які одержують учні, а 
демонстрації сприяють творчому засвоєнню фізичних знань, слугують інструментом переконливої 
мотивації навчально-виховного процесу. Саме через експеримент вчитель найповніше реалізує свої 
методичні установки. 

На сьогоднішній день в більшості шкіл не вистачає обладнання для проведення повноцінного 
демонстраційного експерименту. Низку приладів учні під керівництвом вчителя можуть створювати 
самостійно. Сьогодні, в період широкого використання комп’ютерних технологій, насичення 
навчального процесу мультимедійними засобами, така робота може здатися непотрібною і примітивною. 
Та ця думка помилкова. Насправді технічна творчість сприяє трудовому вихованню молоді, розкриттю її 
здібностей і талантів, підвищує креативну та пошукову активність, розвиває асоціативні уявлення, 
технічну кмітливість, спостережливість, здатність генерувати ідеї, формує певний спосіб мислення – 
схемами, зоровими образами.  

Мета статті – показати можливості роботи з саморобними провідними рамками в процесі вивчення 
теми ''Електромагнітне поле'' у шкільному курсі фізики. 

Виклад основного матеріалу. Діюча програма з фізики для основної школи передбачає наступні 
демонстрації з теми ''Електромагнітне поле'': 

1. Виявлення магнітного поля провідника зі струмом. 
2. Розташування магнітних стрілок навколо прямого і колового провідників. 
3. Підсилення магнітного поля котушки зі струмом введенням у неї залізного осердя. 
4. Магнітне поле постійних магнітів. 
5. Магнітне поле Землі. 
6. Рух прямого провідника і рамки зі струмом у магнітному полі. 
7. Модель рамки зі струмом у магнітному полі. 
8. Будова і принцип дії електричного двигуна. 
9. Будова і принцип дії гучномовця. 
10. Будова і принцип дії електровимірювальних приладів. 
11. Електромагнітна індукція. 
У старшій школі діючою програмою з фізики передбачено наступні демонстрації: 
1. Дія магнітного поля на струм. 
2. Відхилення електронного пучка магнітним полем. 
3. Магнітний запис звуку. 
4. Електромагнітна індукція. Правило Ленца. 
5. Залежність ЕРС індукції від швидкості зміни магнітного потоку. 
6. Залежність ЕРС самоіндукції від швидкості зміни сили струму в колі та індуктивності провідника. 
7. Утворення змінного струму у витку під час його обертання в магнітному полі. 
8. Осцилограми змінного струму. 
(Курсивом виділені ті демонстрації, які можна показати за допомогою саморобних рамок.) 

Опис саморобного обладнання 
Основою експериментів є провідні рамки, які виготовляються на пластмасовому каркасі розміром 

30× 40 см. На каркас намотується 50 витків мідного дроту. Кінці дроту під'єднані до клем на корпусі 
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рамок. Одну рамку можна вільно підвішувати на гнучких провідниках до планки з ізоляційного 
матеріалу, на які виведені клеми для підключення до джерела живлення. Друга рамка під'єднана 
паралельно до першої. Стрілочками вказано напрями струму в рамках, полярність підключення до 
джерела живлення позначена біля клем. 

Даємо короткий опис демонстрацій, передбачених програмою шкільного курсу фізики, які можна 
виконати з рамками.  

Обладнання: дві саморобні провідні рамки, випрямляч ВС-24, амперметр демонстраційний, 
гальванометр демонстраційний від вольтметра, постійні магніти, магнітні стрілки, машина відцентрова, 
вимикач, з’єднувальні провідники. 

Демонстрація № 1. Взаємодія паралельних струмів. 
До вільно підвішеної рамки зі струмом підносимо другу 

рамку і перевіряємо взаємодію паралельних струмів. 
(Показуємо, що струми одного напрямку притягуються, 
протилежні струми відштовхуються.) Взаємодія рамок 
спостерігається при струмах 2-3 А.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрація № 2. Дослід Ерстеда. 
Рамку закріплюємо жорстко в лапці штатива так, щоб 

широка сторона була розташована вздовж магнітного 
меридіану паралельно до площини стола. Дві магнітні 
стрілки розміщуємо біля центральної частини рамки, одну 
під провідником, а другу над ним. Пропускаючи струм по 
рамці, спостерігаємо відхилення стрілок у протилежних 
напрямках. Перевіряємо виконання правила свердлика при 
визначенні напрямку магнітного поля. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Демонстрація № 3. Магнітне поле прямого струму. 
Рамку закріплюємо вертикально в лапці штатива. 

Навколо вертикальної сторони на жорсткому картоні в 
горизонтальній площині розташовуємо невеликі магнітні 
стрілки, або насипаємо залізні ошурки. Вигляд магнітного 
поля проектуємо на екран при допомозі веб-камери та 
комп’ютера. 
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Демонстрація № 4. Сила Ампера. 
Верхню сторону рамки кладемо на горизонтально 

закріплене кільце універсального штатива. До нижньої 
сторони рамки підносимо підковоподібний магніт. 
Спостерігаємо відхилення рамки зі струмом в магнітному 
полі. Показуємо залежність сили Ампера від сили струму в 
провіднику, індукції магнітного поля. Перевіряємо 
виконання правила лівої руки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрація № 5. Обертання рамки зі струмом у магнітному полі. 
Вільно підвішену рамку зі струмом розміщуємо в 

магнітному полі двох прямих магнітів. Під дією сили Ампера 
рамка повертається. Перевіряємо виконання правила лівої руки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демонстрація № 6. Електромагнітна індукція. 
Провідну рамку з'єднуємо провідниками з гальванометром і закріплюємо в лапці штатива. Підносимо 

до рамки магніт і спостерігаємо виникнення індукційного струму. Демонструємо залежність 
електрорушійної сили від швидкості зміни магнітного потоку та напрямку магнітного поля. Для 
демонстрації електромагнітної індукції можна використати другу рамку, розміщену паралельно до 
першої. Другу рамку через вимикач та реостат з'єднуємо з джерелом струму. Індукційний струм виникає 
у першій рамці при включенні та виключенні струму у другій рамці, та при зміні сили струму реостатом. 

Демонстрація № 7. Принцип дії генератора змінного струму. 
Пропонуємо модель генератора змінного струму. 

Статором служить провідна рамка, жорстко закріплена в 
лапці штатива і під’єднана до гальванометра, або 
осцилографа. Ротор виготовляємо з прямого магніту, 
закріпленого на відцентровій машині (можна 
використати основу від приладу для демонстрації 
взаємодії двох зв’язаних тіл, замінивши стержень з 
циліндрами на постійний магніт). Обертаючи ротор, 
демонструємо роботу генератора. На екрані осцилографа 
спостерігаємо осцилограму змінного струму і 
демонструємо залежність амплітуди електрорушійної 
сили від частоти обертання ротора. 
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Полищук З. П., Свищ Б. В., Федeвич Н. В. Использование самодельных приборов для 
демонстрационного эксперимента на уроках физики  
при изучении темы ''Электромагнитное поле''. 

В статье обоснована целесообразность создания оборудования для проведения школьного физического 
эксперимента, раскрыто содержание и описана технология изготовления и методика использования 

проводящей рамки для демонстраций по теме ''Электромагнитное поле'', предусмотренных 
действующей программе по физике для основной и старшей школы. 

Ключевые слова: электромагнитное поле, демонстрационный эксперимент,  
самодельная проводящая рамка. 

Polishchuk Z. P., Svyshch B. V., Fedyovych N. V. The Use of Homemade Devices for the Demonstrational 
Experiment at Physics Lessons in Studying the Topic "Electromagnetic Field".  

Physics as a natural science is related to the observations of natural phenomena which a teacher or students 
reflect using the specially designed equipment. Almost every lesson in physics involves an experiment as 

demonstrations, laboratory works and physical practical works. Devices are a kind of senses intensifiers that 
students receive while demonstrations promote to the creative mastering of the physical knowledge; serve as a 

tool of the persuasive motivation of the educational process. Through the experiment a teacher fully implements 
his / her methodic settings. Nowadays most schools do not have enough equipment for a full demonstrational 
experiment execution. Homemade instruments and equipment can help in fixing this situation. A number of 

instruments students can create under the guidance of a teacher. Today, during the widespread use of computer 
technologies, the saturation of the learning process with multimedia means, such work may seem useless and 

primitive. But this idea is wrong. In fact, technical creativity contributes to the youth work education, the 
disclosure of their abilities and talents, promotes to the creative and search activity, develops associative ideas, 

technical aptitude, observation, ability to generate ideas and forms a way of thinking – by means of schemes, 
visual images. The basis of the experiments are conducive frames, manufactured on the plastic carcass in size 
30× 40 cm. 50 turns of the copper wire are wound on the carcass. The edges of the wire are connected to the 

terminals on the body frame. One frame can be easily hung on the flexible conductors to the strip of the 
insulating material on which terminals for the connection to a power source are brought out. The second frame 
is connected in parallel to the first one. The paper shows the possibilities of working with handmade frames in 

studying the topic "Electromagnetic field" in the school course of physics. 

Keywords: electromagnetic field, demonstration experiment, handmade conductive frame. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ІНЖЕНЕРІВ У США: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 

Розкрито сутність, цілі і зміст американської системи освіти. Охарактеризовано провідні засоби 
навчання в діяльності окремих ВНЗ США інженерного профілю. Визначено специфіку професійної 
підготовки інженерів на засадах теорії дидактичного утилітаризму: (варіативність та гнучкий 

характер освітньо-професійних програм; можливість вибору студентами спеціалізацій; значний обсяг 
елективних курсів; використання інноваційних технологій навчання). 

Ключові слова: американська інженерна освіта, традиційний та інноваційний підхід, теорія 
дидактичного утилітаризму, професійна підготовка інженерів. 

Актуальність проблеми. На сучасному етапі систему американської освіти називають однією із 
найкращих у світі. Освіта в Америці має демократичний характер та користується підвищеним інтересом 
з боку всього американського суспільства. Питання освіти часто є предметом різних громадських 
обговорень і дискурсів. Кожен американець зацікавлений в отриманні якісної та доступної освіти і 
прагне вдосконалювати свій освітній рівень упродовж усього свого життя.  

В історії дидактики США виділяють два основні підходи до визначення змісту освіти, що зумовлювали 
специфіку функціонування різних типів навчальних закладів: традиційний та інноваційний. Згідно з 
традиційним підходом основним завданням освіти є розвиток розумових сил, логічного мислення, уяви, 
пам’яті, інтелекту студентів. В інноваційному підході зміст освіти визначається інтересами і здібностями 
студентів. На практиці це виражається в організації занять за інтересами, бесід, ігор. На формування 
інноваційного підходу змісту освіти має вплив теорія дидактичного утилітаризму – теорія змісту освіти, 
основна мета якої, полягає в забезпеченні концентрації уваги на заняттях конструктивного характеру. 
Дидактичний утилітаризм виходить з пріоритету індивідуальної і суспільної діяльності студента. Автором 
даної теорії є американський педагог Дж. Дьюї [1: 109-110]. Згідно з теорією дидактичного утилітаризму 
основним принципом американської освіти є свобода й відповідальність. Американські студенти вільні у 
виборі занять, в яких відчувають додаткову потребу чи які їм до вподоби, відвідування факультативних 
курсів. У них досить розвинене почуття відповідальності за свої дії, навчання, дозвілля. Багато студентів 
веде здоровий спосіб життя та дбає про свій всебічний розвиток. 

Освіта в галузі інженерії, що функціонує в іншій країні, не зрівняється з освітою, що організована у 
США. Освіта тут відрізняється високим ступенем децентралізації. Федеральний уряд не має права 
визначати політику і навчальні програми ВНЗ. Рішення з цих питань приймаються на рівні влади штату 
або округу. Сполучені Штати Америки є однією із тих країн, університети якої регулярно потрапляють 
до рейтингу кращих навчальних закладів світу. 

Найбільш відомими університетами США є: Гарвардський – перший університет цієї країни 
(заснований у 1636 р.) у Кембриджі (Бостон); Єльський університет (1701 р.) у Нью-Хейвені; 
Пенсильванський університет (1740 р.) у Філадельфії; Принстонський університет (1746 р.) у Принстоні; 
Колумбійський університет (1754 р.); Нью-Йоркський (1831 р.) у Нью-Йорку. Найважливіші центри 
технічної освіти у США – Массачусетський технологічний інститут, Технологічний інститут Карнегі 
(Піттсбург), Бруклінський, Вашингтонський, Флоридський технологічні інститути, технічні факультети і 
коледжі Гарвардського, Колумбійського, Каліфорнійського, Іллінойсського, Стенфордського університетів. 

Аналізу американської системи освіти сприяли праці зарубіжних дослідників, зокрема Д. Бока, В. 
Портера Лімана, Лоренса МкКіббіна, П. Т. Флона та інших [2: 4-6]. Структура вищої освіти ґрунтовно 
проаналізована В. Кременем, М. Степком та ін. Деякі організаційно-фінансові аспекти розвитку вищої 
освіти в країні висвітлено А. Лютих [3: 84-89], М. Дудкою [4: 272]. Оцінювання навчальних досягнень 
студентів розглядали І. Булах, О. Волосовець, Ю. Вороненко та ін. 

Метою статті на основі порівняльного аналізу діяльності ВНЗ у США є визначення специфіки 
професійної підготовки інженерів на засадах теорії дидактичного утилітаризму. 

Виклад основного матеріалу. Фахівці інженерного профілю займають важливу позицію в 
американському суспільстві. Вони беруть на себе відповідальність за застосування різних відкриттів із 
фундаментальних наук, які перекладають на ''мову'' процесів, матеріалів, продуктів, структур, обладнань 
для суспільства. Випускники інженерних закладів освіти у США на світовому рівні відомі своїми 
комунікативними здібностями, командною роботою, вмінням інтегруватися, високими економічними та 
ґрунтовними технічними знаннями. Однак, щоб стати інженером у США необхідно спочатку оволодіти 
спеціальною освітою. У США прийнята багатоступенева система вищої освіти, відповідно до якої 
навчання ділиться на кілька етапів. 
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Перший етап – триває чотири роки і завершується присвоєнням академічного ступеня бакалавра. 
Ступінь бакалавра в сучасних умовах надається випускникам університетів багатьох країн, в тому числі 
США, після складання спеціальних іспитів або після захисту реферативної дисертації. На цьому етапі 
перші два роки студент вивчає загальноосвітні дисципліни, незалежно від подальшої спеціалізації. 
Наступні 2 роки – комплекс предметів з обраної спеціальності та спеціальні загальнонаукові дисципліни. 
Усі дисципліни згідно з теорією дидактичного утилітаризму поділяються на обов’язкові й альтернативні. 
Альтернативні іноді починаються з 1-го курсу. Перший етап навчання завершується виконанням 
дипломної роботи чи написанням спеціального реферату. Для отримання ступеня бакалавра студент 
повинен набрати 120 кредитів. Кредит зараховується за умови, що студент прослухав певну кількість 
лекцій, виконав низку практичних та лабораторних робіт, здав самостійну роботу. Крім певної кількості 
кредитів, студент повинен отримати середній бал. 

Другий етап навчання триває 2 роки і закінчується присудженням 2-го академічного ступеня – 
магістра наук. Магістр – це також друга вчена ступінь, яка присвоюється випускникам університетів 
США та інших країн, де використовується англо-американська система освіти. Магістерський ступінь 
присвоюється після складання спеціальних іспитів і захисту проекту. На цьому етапі студенти 
поділяються на 3 категорії: ''регулярні студенти'' – бажаючі пройти повний курс і отримати ступінь 
магістра; ''умовні студенти'', які не задовольняють повністю усім вимогам для зарахування на 
магістерський курс, але можуть ліквідувати свої прогалини в знаннях і згодом стати ''регулярними 
студентами''; ''спеціальні студенти'', які не претендують на здобуття ступеня магістра, але бажають 
поглибити свої знання в якій-небудь одній галузі (з числа досліджуваних предметів). 

До кожного зарахованого студента на магістерський курс обирається професор-радник, за допомогою 
якого розробляється індивідуальний навчальний план, а також вибирається і затверджується кафедрою 
тема проекту. Проект може бути виконаним і захищеним не у всіх ВНЗ – в деяких магістерський курс 
закінчується складанням екзаменів із дисциплін, що вивчаються. Навчальні плани магістерського курсу, 
зазвичай, мають на меті освоєння студентами більш вузької спеціалізації, ніж під час підготовки до 
здобуття ступеня бакалавра. Навчання спрямоване на підвищення теоретичного рівня освіти з обраної 
спеціалізації та формування у студентів навичок самостійної науково-дослідної роботи.  

В окремих ВНЗ США на інженерних факультетах здійснюється підготовка бакалаврів та магістрів за 
особливими навчальними планами. Перші три курси – загальноінженерна підготовка, під час якої студенти 
вивчають математику, фізику, хімію, графіку, механіку, економіку, термодинаміку, механіку рідини, 
електротехніку, матеріалознавство. Згодом студент обирає однорічний план для отримання ступеня 
бакалавра, або дворічний – для отримання ступеня магістра. На дворічний магістерський курс 
зараховуються лише ті студенти, які успішно закінчили перші 3 курси (з оцінкою ''добре'' з усіх предметів).  

Третій етап навчання триває 3 роки і закінчується присудженням вищого ученого ступеня – доктора 
філософії (Ph) після захисту дисертації. Докторські програми, орієнтовані на чітко спеціалізоване 
навчання і самостійні наукові дослідження. До докторантури приймаються особи, які мають, як правило, 
ступінь магістра, хоча в окремих університетах достатнім є ступінь бакалавра. Навчання має 
вузькоспеціалізований характер, оскільки здійснюється відповідно до того робочого місця, яке 
займатиме фахівець після завершення курсу підготовки.  

Важливою складовою підготовки є система підвищення кваліфікації фахівців, яка часто розглядається 
як ''продовження освіти''. Вища вечірня і заочна інженерно-технічна освіта − не поширене явище в США. 
''Кооперативне навчання'', яке пропонує близько третини ВНЗ США, поєднує теоретичне навчання з 
практичною підготовкою на виробництві.  

Вечірня вища освіта має 2 форми: вивчення повної програми для отримання академічного ступеня; 
вивчення програми з окремих дисциплін – для підвищення кваліфікації. Навчальний план і програми ті 
ж, що і для денної форми навчання за відповідними спеціальностями. З планів вечірніх факультетів 
вилучені лише курси: ''Профорієнтація'', ''Фізична культура'' і ''Військова підготовка''. Навчальні заняття 
зі студентами проводяться від 2 до 3 разів на тиждень – по 2 год. лекцій, або 3 год лабораторних занять. 
За даними Ренселеровського політехнічного інституту, лише один із десяти студентів вечірніх 
факультетів отримує ступінь. Низка ВНЗ для підвищення кваліфікації працюючих організовує вечірні 
факультети, після закінчення яких випускник не має права претендувати на академічну ступінь. Заочна 
система організована тільки для вивчення окремих дисциплін. При ВНЗ створюються підрозділи для 
виготовлення навчальних посібників, короткометражних фільмів, діапозитивів та ін. Є різні установи, які 
розробляють психолого-педагогічні основи застосування технічних засобів навчання в навчальному 
процесі. Широко використовується в навчальному процесі телебачення (внутрішнє та зовнішнє), звуко- 
та відеозапис, кіноапаратура, різноманітні навчальні та контролюючі машини програмованого навчання, 
лінгафонні кабінети [5: 301]. 

Останнім часом в США активізувалася співпраця вищих професійних технічних навчальних закладів 
з підприємствами. ''Кооперативне навчання'', яке пропонує близько третини ВНЗ США, поєднує 
теоретичне навчання з практичною підготовкою на виробництві.  
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Навчальний план з підготовки інженерів поділяється на основну та професійну програми.  
Основна програма включає загальні навчальні предмети, які є характерними для всіх галузей інженерії, а 

також хімію, фізику, математику, комп’ютерні технології та англійську мову. Студент може засвоїти основну 
програму за один рік, якщо має достатньо високий рівень шкільної освіти. Студенти мають право також на 
отримання безкоштовних консультацій із цих навчальних предметів. При коледжі існує спеціальна програма 
допомоги старших студентів-інженерів молодшим. Важливим є те, що студенти можуть не лише 
відтермінувати вибір спеціальності, а й змінити напрям навчання впродовж трьох семестрів. 

Професійна програма передбачає поглиблене оволодіння навчальними предметами з обраної галузі та 
передбачає продовження вивчення математики, гуманітарних та соціальних наук.  

Такі форми навчання, як лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття, самостійна робота, домашні 
завданні, проміжні, фінальні тести, заліки включає в себе кожен предмет. Разом усі види діяльності 
становлять 100 % навчального навантаження студента. Викладач самостійно визначає кількість балів за кожен 
вид діяльності, що і дає змогу оцінити кінцеву роботу студента з даного предмету. 

У США поширена кредитна система оцінювання знань. Кредит можна отримати, відпрацювавши кожного 
тижня одну годину лекційних чи семінарських занять (50хвилин), або 2-3 години лабораторних чи студійних 
занять. При цьому до кожного заняття чи лабораторної роботи студент повинен готуватися самостійно 
щонайменше 2 години. Кредит зараховується за умов успішного засвоєння курсу та отримання позитивної 
оцінки на підсумковому тестовому випробуванні. Наприклад, якщо предмет оцінений в три кредити, то це 
означає, що студент кожного тижня протягом семестру (15 тижнів) має відвідувати лекції або інші аудиторні 
заняття (з обов’язковою присутністю викладача). Таким чином, три кредити дорівнюють 45-ти годинам 
аудиторного (контактного) часу. Варто підкреслити, що для отримання ступеня бакалавра студентові 
необхідно набрати не менше 124 кредити за весь термін навчання [6: 279]. 

Професори ставлять кожному студентові оцінку за кожен курс. Оцінки базуються на наступному:  
1. Участь в аудиторних заняттях, обговореннях, питаннях. Студенти повинні брати участь у 

дискусіях, особливо на семінарах. Це – дуже важливий фактор у визначенні оцінки студента. 
2. Тести та перевірочні роботи протягом семестру зазвичай даються під час аудиторних занять. 
3. Дослідження та лабораторні звіти. 
4. Тести або ''контрольні опитування''. Іноді професор проводить непідготовлене ''контрольне 

опитування''. Зазвичай результати цієї роботи не сильно впливають на фінальну оцінку, але вони 
стимулюють студентів до постійної роботи з теми та до гарної відвідуваності. 

5. Підсумковий іспит. Проводиться через якийсь час після останнього заняття курсу. 
Вагомість, значення того чи іншого курсу для студента позначається певними термінами. Зокрема, 

термін ''Cr. Arr.'' означає, що для отримання кредиту, окрім аудиторної роботи, студент повинен 
працювати з викладачем в позааудиторний час щонайменше 3 години кожного тижня. Термін ''Cr. R.'' 
означає, що даний курс є додатковим до якогось курсу і самостійно не заслуговує на кредит. Терміном 
''DL'' (dual-listed courses) визначено подвійні курси, які можуть вивчати одночасно як молодші студенти, 
так і студенти випускники, отримуючи при цьому різну кількість кредитів. Відмінність полягає лише в 
тому, що студенти-випускники повинні виконати додаткову роботу (додаткове читання, проекти, 
екзамени чи інші завдання, визначені інструктором). 

Відомо, що ефективність оволодіння змістом навчального матеріалу значною мірою залежить від засобів 
навчання. Дослідники справедливо пов’язують динамічність розвитку американської системи освіти з 
активним використанням технічних засобів навчання. Використання технічних засобів навчання надає 
навчально-методичній роботі зі студентами більш насичений, динамічний, творчий та інтенсивний характер. 
В умовах стрімкого зростання інформаційних потоків і збільшення дефіциту навчального часу аудіовізуальні 
засоби дають змогу за один і той же час викласти і засвоїти значно більший обсяг навчальних знань. При 
цьому якість інформації, що засвоюється студентами, підвищується за рахунок її унаочнення в графіках, 
діаграмах, схемах, слайдах, відеороликах, головних структурних елементах процесів і явищ. 

Використання ТЗН у викладанні навчальних дисциплін дає змогу збільшити обсяг інформації, яку 
необхідно запам'ятати, приблизно на 35 % і підняти ефективність занять на 20 %. Крім того, це дає змогу 
значно інтенсифікувати пізнавальну діяльність студентів, дає можливість доповнити навчальний процес 
додатковою інформацією. В останній час набув поширення такий вид технічних засобів, як навчальне 
телебачення, котре за допомогою сучасної телевізійної техніки та телевізійних внутрішніх мереж і 
необхідного методичного забезпечення (відеоролики, кінофільми) набуло широкого використання у вищих 
навчальних закладах інженерного профілю. Телевізійна техніка може використовуватися у навчальних 
аудиторіях, обладнаних телевізорами, DVD-програвачами. Це забезпечує можливість читати лекції для 
великої кількості студентів, що знаходяться в різних аудиторіях, демонструвати експерименти, знайомити з 
новітніми зразками техніки, сучасними технологіями. Навчальні передачі проводяться в спеціальних 
лабораторіях, які знаходяться як в університетах, так і на підприємствах. Лабораторії оснащено засобами 
зв’язку з іншими аудиторіями та з лектором. Це дає змогу студентам не тільки ставити запитання професору 
та слухати його відповіді, а й вступати в дискусію з іншими студентами, які знаходяться на відстані. Передачі 
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здійснюються за розкладом для студентів, а також за спеціальною тематикою для працівників підприємств. 
Кожна навчальна передача записується на відео, і студенти, які пропустили ту чи іншу передачу, можуть її 
переглянути повторно. Переважно, відеозаписи зберігаються два семестри [7: 149-155]. 

Використання технічних засобів навчання підвищує ефективність навчального процесу та рівень 
засвоєння навчального матеріалу.  

Руйнуванню чітких меж факультетів, кафедр, інших усталених роками навчальних структур зумовила 
необхідність переходу американських університетів на міждисциплінарну основу підготовки студентів. 
Натомість були створені нові підрозділи у структурі навчальних закладів – міждисциплінарні 
департаменти, що характеризуються значною гнучкістю і свободою підрозділів [8: 157]. Переважно ці 
департаменти функціонують нарівні з факультетами. Вони мають навчальні кабінети, лабораторії, 
бібліотеки, майстерні. Завідувач, як і декан факультету, вирішує всі питання практичної діяльності 
департаменту, розробляє розклад занять, відповідає за бюджет, розподіляє стипендії тощо [9: 11]. 

Міждисциплінарний підхід у навчанні спрямований на розвиток у студентів широти світогляду, 
нестандартності мислення, умінь оцінювання ефективності нововведень. Означена організація навчання 
дає змогу кожному не тільки розв’язувати, а й формулювати проблеми, що стоять перед людством, 
бачити складну ситуацію із різних позицій. 

В американській системі освіти для розв’язання різноманітних освітніх завдань навчальні заклади 
об’єднуються. Поєднавши свої зусилля, навчальні заклади тісно співпрацюють і зберігають свою 
самостійність завдяки спільному органу управління. Наприклад, при кооперації гуманітарного і 
технічного коледжів розширюється програма підготовки студентів. Навчаючись у гуманітарному 
коледжі, студент протягом трьох років отримує ступінь бакалавра гуманітарних наук і протягом двох 
років додаткового навчання – ступінь бакалавра технічних наук. Подібні можливості можуть реалізувати 
і студенти технічного коледжу. 

Американці підходять до освіти із властивим для них прагматизмом. Для них навчальні програми та 
курси – це товар, що різниться за якістю та ціною. 

Висновки. Таким чином, результати дослідження підтверджують, що у професійній підготовці 
інженерів у США виділяють традиційний та інноваційний підходи до формування змісту освіти. Згідно з 
традиційним підходом основним завданням освіти є розвиток розумових здібностей студентів, їхнього 
мислення, уяви, пам’яті, а не набуття фактичних знань. Інноваційний підхід, оснований на теорії 
дидактичного утилітаризму, виходить із пріоритету індивідуальної та суспільної діяльності студента. 
Професійна підготовка інженерів у ВНЗ США реалізується на засадах теорії дидактичного утилітаризму, 
характерними рисами якої є: варіативність та гнучкий характер освітньо-професійних програм, їх 
орієнтація на вимоги практики; можливість вибору студентами спеціалізацій; навчання за 
індивідуальними планами, значний обсяг елективних курсів та самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності студентів; використання у навчальному процесі інноваційних технологій навчання. 
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Жук О. И. Профессиональная подготовка инженеров в США: традиции и инновации. 

Раскрыты сущность, цели и содержание американской системы образования. Охарактеризованы 
ведущие средства обучения в деятельности отдельных ВУЗ США инженерного профиля. Определена 

специфика профессиональной подготовки инженеров на основании теории дидактического 
утилитаризма: (вариативность и гибкий характер образовательно-профессиональных программ; 

возможность выбора студентами специализаций; значительный объем элективных курсов; 
использование инновационных технологий обучения). 

Ключевые слова: американское инженерное образование традиционный и инновационный подход, 
теория дидактического утилитаризма, профессиональная подготовка инженеров. 

Zhuk O. I. The Engineers' Professional Training in the Higher Educational system of the USA:  
Traditions and Innovations. 

The article contains the information about the engineers' professional training in the USA. The scientific 
methods of analysis, description and comparison have been used in order to single out the specificity of 

American higher education. The essence, objectives and content of the American education system are shown. 
The leading teaching aids of certain U.S. universities of engineering profile are defined. The specificity of 

training engineers on the basis of the theory of didactic utilitarianism: variability and flexibility of educational 
and vocational programmes, the electability of courses and majors, the usage of innovative learning 

technologies is revealed. As the result it is proved that American technical education is based on theory of 
didactic utilitarianism. 

Key words: American engineering education, traditional and innovative approaches, theory of didactic 
utilitarianism, engineer' professional training. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ 
ЕКОЛОГІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Статтю присвячено обґрунтуванню необхідності застосування інформаційно-комунікаційних 
технологій на уроках екології у загальноосвітніх навчальних закладах. Наведено аргументи щодо 

зростання мотивації навчання і стимулювання пізнавальних інтересів учнів на уроках екології при 
використанні інформаційних технологій. Визначено дидактичні можливості застосування 

комп’ютерних технологій. Зосереджено увагу на необхідності застосування інформаційних технологій 
для вирішення навчальних і виховних завдань. Розкрито педагогічне значення предмету ''Екологія'' як 
визначального фактора формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, 
навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості. З’ясовано основні 
завдання курсу ''Екологія'' в загальноосвітній школі. Проаналізовано основні функції комп’ютерної 

підтримки на уроках екології. Виділено способи формування пізнавального інтересу учнів старшої школи 
до вивчення екології за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. У статті проаналізовано 

деякі існуючі інформаційні технології та їх застосування на уроках екології, визначено їх роль у 
навчальному процесі. Особливу увагу приділено найбільш популярним і одночасно перспективним 

інформаційно-комунікаційним технологіям: інформаційним можливостям Інтернету, мультимедійним 
презентаціям, екологічним проектам. Визначено ризики щодо надмірного та нераціонального 

використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі. Окреслено перспективи та 
актуальність подальших досліджень психолого-педагогічного впливу та медичних наслідків 

застосування інформаційно-комунікаційних засобів для фізичного та психічного розвитку учнів. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій, комп’ютерна підтримка, мультимедійні презентації, екологія, шкільна екологічна освіта. 

Постановка проблеми. Необхідність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
навчальний процес не викликає сумнівів. В умовах наявності нових інформаційних технологій значно 
розширився ступінь впливу навколишнього світу на підростаюче покоління. У процесі навчання в школі 
за допомогою інформаційних технологій учень дізнається про нові способи збору інформації і вчиться 
користуватися ними, розширюється його кругозір. 

При використанні інформаційних технологій на уроках екології підвищується мотивація навчання і 
стимулюється пізнавальний інтерес учнів, зростає ефективність самостійної роботи. Комп'ютер разом з 
інформаційними технологіями відкриває принципово нові можливості в навчальній діяльності та 
творчості учня.  

Загалом підготовка старшокласників до активної, продуктивної діяльності в сучасному 
інформатизованому суспільстві виступає одним із головних завдань нинішнього етапу модернізації 
системи освіти, а розробка нових засобів навчання дозволить змінити процес навчання. Модернізація 
змісту, методів, засобів навчання зумовлює максимально використовувати засоби ІКТ для підвищення 
якості формування знань учнів, зокрема екологічних [1: 189]. 

Проблема є актуальною тому, що сучасна шкільна екологічна освіта знаходиться у стані накопичення, 
апробації та удосконалення методів прийому, обробки, передавання, відображення та використання 
дидактичної інформації. Шкільна екологічна освіта є складовою загальної екологічної освіти як 
безперервного та одночасно поліпарадигмального процесу навчання, виховання та розвитку особистості, 
що спрямований на формування системи наукових і практичних знань, ціннісних орієнтацій, поведінки 
та діяльності, які забезпечують відповідальне відношення людини до оточуючого соціально-природного 
середовища [2]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питання впровадження інформаційно-комунікаційних 
технологій у загальноосвітні навчальні заклади досліджували В. Ю. Биков, В. В. Гуменюк, В. В. Дивак, 
М. І. Жалдак, Ю. С. Жук, С. А. Раков, В. М. Кухаренко, О. О. Колонькова, В. Е. Лунячек, Н. В. Морзе. 

Метою цієї статті є з’ясування ролі та можливостей застосування ІКТ на уроках екології для 
підвищення якості екологічної освіти в загальноосвітній школі. 

Виклад основного матеріалу. Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) – це поєднання 
інформаційних технологій із комунікаційними для вирішення різноманітних завдань сучасного 
освітнього інформаційного суспільства [3]. Цей широко вживаний термін включає в себе всі технології, 
що використовуються для спілкування та роботи з інформацією [4: 40]. 
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Водночас інформаційно-комунікативні технології навчання можна розглядати як методологію і 
технологію навчально-виховного процесу з використанням новітніх електронних засобів навчання. Вони 
включають як інформаційні, так і педагогічні технології, тобто не тільки сукупність методів і технічних 
засобів збирання, організації, збереження, опрацювання, передачі й подання інформації за допомогою 
комп'ютерів і комп'ютерних комунікацій, але й вивчення, розробку і системне використання принципів 
організації навчального процесу для розробки таких засобів навчання, що підвищують його 
ефективність. Інновацією сучасних технологій в освіті є, передусім, її комп'ютеризація [2]. 

До сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання належать Інтернет-технології, 
мультимедійні програмні засоби, офісне та спеціалізоване програмне забезпечення, електронні посібники 
та підручники. 

1. Інтернет – це джерело інформації, корисної з точки зору навчальної діяльності, її аналізу та 
оцінювання. Інформаційні ресурси Інтернету використовуються за наступними напрямками:  

• робота учнів при підготовці рефератів, доповідей, повідомлень, індивідуальних творчих завдань; 
• використання безпосередньо на уроках при самостійній роботі з документами, що вивчаються, 

довідковими матеріалами, навчальними інтерактивними моделями тощо; 
• тестування знань учнів із певних розділів курсу.  
При цьому інтерес більшості учнів до комп'ютера й Інтернету підвищує мотивацію навчання.  
2. Мультимедійні програмні засоби дозволяють учителю поєднувати текстову, графічну, анімаційну, 

відео і звукову інформацію. Одночасне використання кількох каналів сприйняття навчальної інформації 
дозволяє підвищити рівень засвоєння навчального матеріалу. Мультимедійні програмні засоби 
використовуються для імітації складних реальних процесів, ситуацій, візуалізації абстрактної інформації 
за рахунок динамічного представлення процесів, демонструють фрагменти передач, фільмів, віртуальних 
екскурсій тощо. Використовуються готові мультимедійні засоби. 

3. Офісні програмні продукти (текстові та графічні редактори, програми підготовки презентацій, 
електронні таблиці тощо) використовуються для підготовки навчально-методичного матеріалу 
(шаблонів, діаграм, таблиць, презентацій, публікацій) та для подання учнями результатів виконання 
завдань в електронній формі.  

4. Електронні підручники, посібники та прикладне програмне забезпечення є корисними для 
організації самостійного навчання та електронної методичної підтримки навчання у класі [5]. 

Виділяють такі дидактичні можливості комп'ютерних технологій: 
1. Вводити, переробляти, зберігати, виводити, роздруковувати велику кількість текстової інформації. 
2. Аналізувати повідомлення, які вводяться учнем у комп'ютер, видавати на них адекватну реакцію у 

вигляді текстових або звукових повідомлень, що забезпечує необхідний для навчання зворотній зв'язок. 
3. Надавати інформацію як у вигляді тексту, так і у вигляді мовлення, схем, таблиць, фотографій, 

відео, що забезпечує наочність матеріалу. 
4. Підключення персональних комп'ютерів до телекомунікаційних мереж забезпечує можливість 

електронної комунікації між окремими людьми і групами людей, що знаходяться на будь-якій відстані, 
також доступ до віддалених навчальних ресурсів та центрів, що дозволяє налагодити дистанційне 
навчання [4: 40]. 

Педагоги-практики констатують, що саме в екологічній освіті інформаційні технології як система 
методів навчання, що забезпечує оптимальне та ефективне сприйняття, засвоєння та використання 
навчальної інформації в інтерактивному режимі, є найбільш доцільною для вирішення навчальних і 
виховних завдань. 

Формування нового, екобіоцентричного світогляду потребує іншого рівня освіченості, осмислення 
іншого об'єму інформації та якості узагальнень. Основним чинником у вирішенні цього завдання 
покликана бути зміна у використанні в освіті інформаційно-комунікативних технологій. 

У наш час, у зв'язку із глобальною екологічною кризою та визначенням екологізації освіти основною 
парадигмою в досягненні сталого розвитку, удосконалення шкільної екологічної освіти набуває все 
більшої значущості [2]. 

Тому зрозуміло, що впровадження в курс старшої загальноосвітньої школи предмету ''Екологія'' є 
визначальним фактором формування завершальних елементів екологічної культури старшокласників, 
навичок, фундаментальних екологічних знань, екологічного мислення і свідомості, що ґрунтуються на 
бережливому ставленні до природи як унікального природного ресурсу.  

Основними завданнями курсу ''Екологія'' для загальноосвітньої школи є: 
– формування світоглядних знань про основні тенденції розвитку екологічних особливостей 

природокористування;  
– розкриття наукових основ вивчення екологічних проблем відповідно з положеннями міжнародної 

стратегії сталого розвитку; 
– виховання почуття відповідальності за забруднення природного середовища, стан довкілля, 

свідомості щодо необхідності дотримання природоохоронного законодавства; 
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– розвиток системи інтелектуальних та практичних умінь і навичок, стосовно оцінювання екостанів і 
екоситуацій, ступеня їх напруженості, ефективності охорони природи [6: 3, 4]. 

З огляду на визначені завдання ІКТ варто розглядати як потужний інструмент, який може забезпечити 
досягнення суттєвих результатів щодо якості екологічної освіти в школі. 

До основних функцій комп’ютерної підтримки на уроках екології відносять:  
– інформаційну (розширення інформаційного простору навчального процесу за рахунок доступу до 

світових інформаційних ресурсів мережі Інтернет, а також інформації екологічного спрямування, що 
зберігається в електронних енциклопедіях, підручниках, посібниках);  

– інструментальну (збагачення навчальної, дослідницької, творчої діяльності учнів новітніми 
потужними інструментами пізнавально-пошукової діяльності, доступними в он-лайновому режимі 
(віртуальні мікроскопи, лабораторії, призначені для проведення комп’ютерних лабораторних і 
практичних робіт, демонстрації класичних дослідів, а також дослідів, які не можна відтворити у 
шкільних умовах тощо) або реалізовані  в комп’ютерних середовищах мультимедійні презентації);  

– моделювання (використання інтерактивних мультимедійних моделей різноманітних екологічних 
об’єктів, явищ і процесів для організації навчально-дослідної діяльності учнів); 

– візуалізації (наочне подання різноманітних екологічних об’єктів, відображення взаємозв’язків і 
взаємозалежностей у їх динаміці з використанням високоякісної тривимірної графіки, анімації, відео і 
аудіозасобів, малюнків, схем, графіків, діаграм як засобів віртуальних наочностей);  

– автоматизації (автоматизація окремих фаз навчального процесу – оцінювання навчальних досягнень 
учнів, відпрацювання репродуктивних умінь, засвоєння алгоритмів розв’язання типових екологічних 
задач, ознайомлення з новим матеріалом, проведення тестового контролю тощо); 

– комунікативну (реалізація колективних форм організації навчальної діяльності, зокрема: 
колективних проектів, "круглих столів", ділових ігор, колективних міні-досліджень, соціологічного 
опитування, дискусій, конференцій, семінарів);  

– аналітичну (нагромадження, статистичний і порівняльний аналіз та прогнозування основних тенденцій і 
закономірностей соціально-еколого-економічного розвитку на глобальному і регіональному рівнях) [7]. 

Використання інформаційних технологій дозволяє учителю спілкуватися з учнями на сучасному 
технологічному рівні, зробити навчальний процес більш привабливим і ефективним, а контроль 
навчальних досягнень школярів більш об’єктивним [8: 43]. 

Отже, з урахуванням вищезазначеного за допомогою ІКТ можна виділити наступні способи 
формування пізнавального інтересу учнів старшої школи до вивчення екології: 

– Застосування мультимедійної презентації з екологічної тематики на етапі подання навчального 
матеріалу. Інтегроване використання виразних засобів комп’ютерної тривимірної графіки, анімації, відео 
та звуку для первісного ознайомлення учнів з тим, що вивчатиметься на уроці, дає змогу здійснити 
комплексний вплив на чуттєвий апарат і емоційну сферу учня, реалізувати ефект несподіваності, 
здивування, викликати цікавість учня. Цей спосіб спирається на функції візуалізації та інформаційну 
комп’ютерну підтримку і передбачає допоміжний режим її використання. 

– Організація роботи учнів за інтерактивною комп’ютерною моделлю стосовно екологічного об’єкта, 
явища чи процесу на етапі засвоєння навчального матеріалу. Така робота сприяє розвитку допитливості 
учня, який отримує можливість дізнаватися, ''а що буде, якщо…'', і на основі власних дослідів і 
спостережень набувати уявлень про властивості певного об’єкта, явища, процесу. Цей спосіб спирається 
на функції моделювання й інструментальну комп’ютерну підтримку та її застосування в 
опосередкованому режимі. 

– Використання електронних ресурсів для постановки екологічних задач на ситуаціях і даних із 
реального життя на етапі закріплення навчального матеріалу. Залучення учнів до розв’язання задач, 
складених на фактах навколишнього світу, сьогодення, із застосуванням різноманітних інформаційних 
ресурсів, зокрема розміщених у мережі Інтернет, сприяє розкриттю значимості екологічних знань і вмінь 
та стимулює учнів до свідомого оволодіння ними. Цей спосіб спирається на інформаційну та 
інструментальну функції комп’ютерної підтримки та її застосування в автономному режимі [7]. 

На сьогодні з усіх перерахованих ІКТ, що застосовуються при вивченні екології у старшій школі, 
найбільш популярними і одночасно перспективними, на нашу думку, є використання: інформаційних 
можливостей Інтернету, мультимедійних презентацій, екологічних проектів. 

Інтернет – це не тільки необмежений екологічний інформаційний ресурс, він має велике значення для 
самоосвіти вчителя та використання ресурсів мережі під час підготовки до уроків.  

Для того, щоб використання можливостей Інтернету учнями було корисним та ефективним, 
необхідно обов’язково підкреслювати причину та мету пошуку інформації в Інтернеті, це доцільно 
здійснювати наступними шляхами:  

 – По-перше, можна дати учням завдання знайти додаткову навчальну інформацію, зберегти її на 
електронних носіях для подальшого багаторазового використання іншими користувачами. Наприклад, 
під час вивчення теми ''Природа і людина: системний підхід'', учням можна дати завдання знайти 
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відомості про основні етапи взаємодії суспільства і природи, роль живої природи в організації біосфери, 
рушійну силу людського розуму у формуванні ноосфери.  

– По-друге, можна поставити перед учнями завдання знайти нову інформацію, якої немає в підручнику, 
або яка не звучала на уроці, порівняти її із відомою інформацією, таким чином створити проблемну ситуацію, 
яка ініціює конструктивне спілкування на уроці. Так, вивчаючи тему ''Проблема забруднення природного 
середовища та стійкості геосистем до антропогенних навантажень'', учні можуть виконувати завдання щодо 
знаходження відомостей про останні розробки в галузі запобігання забрудненням та відношення різних 
учених до цього питання. На уроці під час обговорення цього питання варто створити дискусію, в ході якої 
учні висловлюватимуть свою думку та своє відношення до цієї проблеми. 

– По-третє, можна запропонувати учням зробити огляд (дайджест) по певній темі. Таке завдання 
дається заздалегідь та може оцінюватись як проектна робота учня. Так при вивченні теми ''Проблема 
збалансованого природокористування'', учням можна дати завдання створити дайджест матеріалів про 
збалансований розвиток та невиснажливе природокористування. 

Мультимедійна презентація дає можливість вчителю проявити творчість, індивідуальність, 
попередити формальний підхід до проведення уроку. Вона дозволяє представити навчальний матеріал як 
систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в 
алгоритмічній послідовності, що вкрай важливо для проведення уроків екології. Під час використання 
презентацій задіяні різні канали сприйняття учнів, що дозволяє закласти інформацію не тільки у 
фактографічному, а й в асоціативному вигляді в пам'ять учнів.  

Крім зазначених переваг, використання презентацій на уроках екології дає можливість:  
– використати повноекранне відео, яке несе великий обсяг інформації;  
– використати значну кількість таблиць, малюнків, діаграм, портретів учених, фотографій, карт, схем;  
– активізувати сприйняття учнів за рахунок звукових та зорових демонстрацій;  
– виділити головний зміст;  
– під час пояснення не витрачається час на запис на дошці;  
– під час пояснення вчитель не повертається до дошки, таким чином, не втрачається контакт із класом;  
– учням легше відповідати, коли вони спираються на відображений на екрані план відповіді.  
Діти із задоволенням працюють із презентаціями, виконують завдання, які даються перед її показом, 

особливо, якщо презентації супроводжуються анімацією. Презентації зручні ще й тим, що дають 
можливість підбирати наочний матеріал у необхідному обсязі [9]. 

Діяльність щодо складання екологічних проектів сприяє активізації творчого потенціалу школяра, 
надає можливість вільного вибору в прийнятті рішень. Складаючи екологічні проекти, старшокласники 
аналізують соціальні стосунки, різні види ставлень людей до природи, намагаються побудувати соціальні 
відносини, що сприятимуть вирішенню певної екологічної проблеми, узагальнюють та систематизують 
здобуті знання. Екологічні проекти відтворюють різні життєві ситуації у їхньому бажаному розвитку. 
Вирішення проблемної ситуації, покладеної в основу екологічного проекту, вимагає комплексного 
підходу до різних сфер життя людини, практичного застосування набутих знань, вмінь та життєвого 
досвіду, усвідомлення себе в ролі компетентної людини. 

У педагогічній практиці розрізняють такі типи проектів: дослідницькі; творчі; ігрові; інформаційні. У 
процесі формування екологічної компетентності старшокласників перевага надається творчим і 
дослідницьким проектам, як таким, що найбільше спонукають особистісний розвиток учнів старшого 
шкільного віку. У творчих та дослідницьких проектах кожен школяр виявляє особисту ініціативу, 
учиться самостійно здобувати відповідні знання, пропонує свої ідеї, діяльність учнів підпорядковується 
кінцевому результату. 

У ході проектної діяльності відбувається усвідомлення старшокласниками власних можливостей, 
розвивається здатність до адекватної самооцінки, задіюється внутрішній механізм відповідальності за 
реалізацію екологічного проекту; формується здатність до розвитку та підтримки екологічного 
партнерства на різних рівнях: з державними інститутами, місцевим самоврядуванням, неурядовими 
організаціями, громадськими об'єднаннями, підприємствами, населенням тощо [4: 44, 45]. 

Однак, застосування ІКТ в практиці сучасної школи пов’язане з певною проблематикою. Школа 
досить часто залишається законсервованим соціальним інститутом: традиційні кадри, недостатнє 
фінансування, неможливість реалізації нових прогресивних ідей. Загострюється протиріччя між 
розумінням учителями необхідності переходу на нові інформаційні технології та недостатньою 
обізнаністю у можливостях їх застосування, або невмінням користуватися комп'ютерами [4: 42]. 

Водночас, потрібно пам'ятати, що можливі негативні наслідки надмірного застосування ІКТ, пов'язані 
з активним вторгненням у природний внутрішній світ людини штучних, ілюзорних вражень від екранних 
віртуальних сюжетів та взаємодії з ними [10]. 

При роботі з комп'ютером учень підміняє об'єкти реального світу моделями, зображеннями цих 
об'єктів, або символами, які позначають об'єкти, при цьому сприйняття учнем реального світу 
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підміняється опосередкованим сприйняттям останнього, що часто призводить до втрати предметності 
діяльності, відірваності від дійсності [11]. 

Небезпека може полягати і в навмисному маніпулюванні свідомістю молодої людини, нехтуванні 
допустимими нормами безпечних режимів роботи з комп'ютером. У зв'язку з цим зростає актуальність 
досліджень психолого-педагогічного впливу та медичних наслідків застосування інформаційно-
комунікаційних засобів для фізичного та психічного розвитку учнів. Комп'ютеризація може призвести до 
формування егоїстичних нахилів у людини, індивідуалізму, приглушує почуття колективізму, 
взаємодопомоги. Тому, впровадження засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 
процес має здійснюватись виважено, та бути ретельно підготовленим і продуманим [10]. 

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що раціональне використання у навчальному процесі 
інформаційно-комунікаційних технологій значно підвищує його результативність. Електронні освітні 
ресурси дозволяють об'єднувати велику кількість образних, звукових, умовно-графічних, відео та 
анімаційних матеріалів. Сучасні засоби навчання на основі ІКТ мають унікальні властивості і функції 
наочності, які здатні змінити весь процес навчання.  

Враховуючи те, що старший шкільний вік – це період активного інтелектуального і соціального 
розвитку особистості, а молоді властиві підвищена емоційна чутливість, допитливість і активне 
ставлення до дійсності, школа стає важливою ланкою у системі неперервної екологічної освіти. 

Одним із шляхів формування екологічної культури, знань та мислення школярів може бути 
використання інформаційних технологій, які виступають як засіб унаочнення, спілкування і створення 
проблемних ситуацій, є інструментом пізнання і джерелом інформації, контролюючим засобом, що 
допомагає опанувати учням нові способи екологічної діяльності. Практика показує, що екологізація і 
інформатизація – це складові частини оновлення суспільства, які відображають і формують його 
свідомість, нове мислення. 
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Левкив С. П. Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках экологии в 
общеобразовательных учебных заведениях. 

Статья посвящена обоснованию необходимости применения информационно-коммуникационных 
технологий на уроках экологии в общеобразовательных учебных заведениях. Приводятся аргументы по 

росту мотивации учения и стимулирования познавательных интересов учащихся на уроках экологии при 
использовании информационных технологий. Определяются дидактические возможности применения 

компьютерных технологий. Концентрируется внимание на необходимости применения 
информационных технологий для решения учебных и воспитательных задач. Раскрывается 
педагогическое значение предмета ''Экология'' как определяющего фактора формирования 

завершающих элементов экологической культуры старшеклассников, навыков, фундаментальных 
экологических знаний, экологического мышления и сознания. Выяснены основные задачи курса 

''Экология'' в общеобразовательной школе. Проанализированы основные функций компьютерной 
поддержки на уроках экологии. Выделены способы формирования познавательного интереса учащихся 

старших классов к изучению экологии с помощью информационно-коммуникационных технологий. В 
статье проанализированы некоторые существующие информационные технологии и их применение на 

уроках экологии, определена их роль в учебном процессе. Особое внимание уделяется наиболее 
популярным и одновременно перспективным информационно-коммуникационным технологиям: 
информационным возможностям интернета, мультимедийным презентациям, экологическим 
проектам. Определены риски чрезмерного и нерационального использования информационных 

технологий в учебно-воспитательном процессе. Определены перспективы и актуальность дальнейших 
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исследований психолого-педагогического воздействия и медицинских последствий применения 
информационно-коммуникационных средств для физического и психического развития учащихся. 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, внедрение информационно-
коммуникационных технологий, компьютерная поддержка, мультимедийные презентации, экология, 

школьное экологическое образование. 

Levkiv S. P. The Application of Informational and Communicational Technologies on the Ecology Lessons in 
Secondary Schools. 

The article is devoted to the substantiation of necessity of ICT application on the Ecology lessons in the 
secondary schools. We give arguments as to increase learning motivation and stimulation of students' 

cognitive interests on the Ecology lessons using informational technologies. Didactic possibilities of computer 
technologies application are identified. The attention is focused on the need to use informational technologies 
to the solution of educational and pedagogical challenges. The pedagogical value of the subject " Ecology " 
as a determining factor in the formation of the final elements of ecological culture of high school students, 

skills, basic ecological knowledge, ecological thinking and consciousness is disclosed. Main objectives of the 
course "Ecology" in the secondary school are determined. Basic functions of the computer support on the 

Ecology lessons are analyzed. Ways of forming the high school students' cognitive interest to Ecology study 
through informational and communicational technologies are highlighted. This article analyzes some existing 

informational technologies and their application in the classroom environment, defines their role in the 
learning process. The special attention is given to the most popular and also advanced informational and 

communicational technologies: informational power of the Internet, multimedia presentations and 
environmental projects. Risks on the excessive and wasteful use of informational technologies in the 
educational process are determined. Prospects and for the further research and the relevance of the 

psychological and educational impact and health effects of the use of ICT tools for the students' physical and 
mental development are clarified. 

Keywords: informational and communicational technologies, introduction of informational and 
communicational technologies, computer support, multimedia presentations, ecology,  

school environmental education. 
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АНАЛІЗ ДОСВІДУ СОЦІОСТАТЕВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІЙ СЕЛЯНСЬКІЙ 
РОДИНІ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТ.: СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 

У статті представлено результати дисертаційного дослідження з проблеми соціостатевого виховання 
дітей в українській селянській родині ХІХ – поч. ХХ ст. Розкрито сутність і стан розробки проблеми 

соціостатевого виховання дітей в історико-педагогічній ретроспективі, окреслено значення її вивчення 
для педагогічної науки та практики. Теоретично обґрунтовано та практично продемонстровано 
наукову доцільність залучення гендерної теорії до аналізу досвіду й традицій сімейного виховання 

українського народу. 

Ключові слова: соціостатеве виховання дітей, українська селянська родина, історико-педагогічна 
ретроспектива, педагогічна наука. 

Постановка проблеми. За умов сьогодення проблематика статі знаходиться на стадії активного 
вивчення у різних галузях науки, зокрема в історії педагогіки. Актуальність історико-педагогічного 
дослідження проблем, пов’язаних зі статтю учасників навчально-виховного процесу, зумовлена 
необхідністю вдосконалення національної системи виховання, оновлення змісту, форм і методів 
виховного процесу, пошуку адекватних для сучасної соціокультурної ситуації взаємовідносин статей, 
зокрема у межах родини.  

Особливий інтерес у цьому відношенні становить період ХIХ – поч. ХХ століття, який представлений 
різноманіттям виховних засобів, що знайшли своє відображення у фольклорі, народних традиціях, 
звичаях, обрядах, народних іграх тощо. Як зауважує провідна дослідниця історії педагогіки 
О. Сухомлинська, нового прочитання потребує педагогічний дискурс саме ХІХ століття через свою 
значущість, а також через те, що освітньо-виховні ідеї цього періоду заклали основу сучасної вітчизняної 
педагогічної думки [1: 36]. Є підстави стверджувати, що визначений період характеризувався 
домінуванням патріархальної свідомості в гендерних відносинах і життєдіяльності найчисельнішої 
соціальної групи – селянства, включаючи традиційні виховні стратегії та засади сімейного виховання. 

У суто науковому плані актуальність проблеми виховання за ознакою статі виявляється у тому, що 
тривалий час вона залишалася поза увагою дослідників. Незважаючи на те, що останнім часом ця 
проблематика знаходиться на стадії активного вивчення, недостатньою залишається теоретична й 
практична розробленість в українській етнопедагогічній науці категорії "соціостатеве виховання" крізь 
призму гендерного підходу. У вітчизняному історико-педагогічному дискурсі відсутній уніфікований 
категоріальний апарат стосовно виховання статі в історичній ретроспективі, а також міждисциплінарні 
праці з цієї проблематики. У цьому зв’язку нагальною видається потреба становлення і розвитку 
наукових студій, які б торкалися проблеми виховання соціальної статі дітей, яка є наріжною у розумінні 
витоків взаємодії "чоловічого" і "жіночого" на рівні культури на сучасному етапі у переході до нових 
егалітарних відносин. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення досвіду й традицій соціостатевого виховання стає 
можливим за рахунок дослідження здобутків вітчизняної етнопедагогічної та етнографічної наук, головними 
об’єктами яких із 30-х рр. ХІХ ст. були культура і побут селянства [2: 11]. Проблеми життя, побуту і народних 
традицій виховання українських дітей у сімейному колі висвітлено у роботах М. Білозерського, Є. Грицака, 
М. Дерлиці, Н. Заглади, П. Іванова, А. Онищука, Х. Ящуржинського. Перші спроби вивчення особливостей 
виховання дітей різної статі в українській селянській родині здійснено у працях З. Кузелі, Мр. Грушевського, 
К. Грушевської. Деякі аспекти сімейної обрядовості та включення до неї хлопчиків і дівчаток досліджували 
М. Максимович, М. Маркевич, В. Милорадович, П. Чубинський та ін. 

Праці названих дослідників стали підґрунтям вивчення української родинної педагогіки й 
етнокультурних засад сімейного життя, яке було розпочато у роботах вітчизняних дослідників кінця ХХ 
ст. З. Болтарович, Г. Горинь, В. Мосіяшенка, В. Постового, М. Стельмаховича, Є. Сявавко. Певною 
мірою досліджено роль і вплив інституту батьківства у процесі становлення особистості дитини та його 
значення в різні історичні періоди (А. Пономарьов, С. Черепанова, Р. Чмелик, О. Ярошинська та ін.). 

За умов сьогодення історико-педагогічні аспекти проблеми соціальної статі та міжстатевих відносин 
розробляються у роботах В. Кравця, Т. Кравченко, О. Петренко, Н. Слюсаренко та ін. Процеси соціалізації 
дітей з урахуванням статево-вікової стратифікації традиційного українського суспільства висвітлено у 
роботі історика А. Забловського. Дослідженню місця і ролі верстви ''діти'' у структурі статево-вікового 
символізму традиційного українського суспільства присвячено історичні доробки І. Щербак. 
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Аналіз наукової літератури свідчить, що попри накопичення етнопедагогічного матеріалу з проблеми 
формування і розвитку особистості дітей різної статі в українській селянській сім’ ї ХІХ – початку ХХ ст., 
досі не здійснено його комплексний історико-педагогічний аналіз із позиції сучасного наукового знання, 
а саме гендерного підходу. 

Мета статті полягає у тому, щоб на основі гендерного підходу проаналізувати досвід соціостатевого 
виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – поч. ХХ ст. 

Методологічна основа даного дослідження ґрунтується на розумінні гендеру як історично та 
соціокультурно сконструйованого комплексу суспільних уявлень про чоловічу та жіночу стать, що 
детермінує різні парадигми виховання, в межах яких вибудовуються диференційовані моделі соціалізації 
дівчаток і хлопчиків згідно соціальних очікувань. Основоположним у роботі став гендерний підхід до 
вивчення історико-педагогічних процесів, що заснований на теорії соціокультурного конструювання 
статі з властивими йому принципами міждисциплінарності (взаємодії різних соціальних дисциплін у 
процесі пізнання) і мультикультуралізму (рівності різних суб’єктів у процесі пізнання), які є порівняно 
новими в сучасному академічному знанні. 

Перейдемо до викладу основних результатів дослідження. Вивчення широкого кола психолого-
педагогічних, етнопедагогічних, етнографічних, соціологічних досліджень, дотичних до проблематики 
формування і розвитку соціальної статі дітей у сімейному колі, дозволило стверджувати про наступне. 
Складовою загального процесу сімейного виховання є виховання статі дітей. Зіставлення сутнісних ознак 
методологічних підходів до аналізу проблеми формування і розвитку статі дітей у сімейному колі (статево-
рольового і гендерного) дозволило обґрунтувати доцільність використання в історико-педагогічних 
дослідженнях категорії "соціостатеве виховання". Спираючись на концептуальні напрацювання сучасних 
педагогів-гендерологів (Т. Дороніну, В. Кравця, О. Луценко, О. Петренко, О. Цокур, Л. Штильову та ін.), 
таке виховання розглядаємо як складову загального процесу виховання, спрямовану на засвоєння дітьми 
конкретних знань, оволодіння практичними уміннями і навичками соціально сконструйованого досвіду 
взаємодії статей в основних сферах життєдіяльності у різних типах суспільств. 

Варто наголосити на тому, що ознакою статево-рольового підходу до розробки проблеми соціостатевого 
виховання є підкреслення відмінностей між статями; розкриття процесу прищеплення дітям традиційно 
чоловічих і жіночих видів діяльності, вибору ними моделей поведінки з огляду на їхню статеву 
приналежність; засудження відступу від традиційних моделей взаємовідносин батьків і дітей різної статі.  

Спираючись на сучасні історико-педагогічні дослідження, в яких використовується гендерний 
категоріальний апарат (С. Івах, О. Кікінежді, В. Кравця, О. Литвиненко, З. Нагачевської, О. Петренко, 
М. Рижкової та ін.), можемо говорити про наступне: особливістю гендерних досліджень означеної 
проблеми є виявлення і доведення того, що складові процесу сімейного виховання зумовлені не стільки 
біологічними, а переважно соціально-культурними чинниками (соціально-економічними потребами 
суспільства, стереотипами щодо соціальних ролей та призначень осіб чоловічої і жіночої статі, 
усталеними традиціями виховання тощо). 

Зазначимо, що застосування гендерного підходу до розробки проблеми соціостатевого виховання 
дітей у родинах минулого передбачає розкриття природи і закономірностей існування й відтворення 
гендерних стереотипів, ролей, причин пролонгованості гендерних відносин у виховному просторі 
родини; реконструкцію традиційної системи сімейного виховання, яка нав’язана уявленнями щодо 
соціального призначення статей; відображення відмінного змісту, принципів, мети й засобів виховання 
дітей різної статі, оцінки наслідків соціостатевої нерівності хлопчиків і дівчаток у сімейному колі 
певного історичного періоду. 

Застосування гендерної теорії дозволяє констатувати про те, що в реаліях українського села ХІХ – 
поч. ХХ ст. процес сімейного виховання був зумовлений низкою соціокультурних чинників. Серед таких 
чинників, на наш погляд, вагоме значення мали існуючі на рівні масової свідомості гендерні стереотипи 
(стандартизовані уявлення про моделі поведінки і риси характеру, які відповідають поняттям "чоловіче" і 
"жіноче" [3: 19]) та гендерна стратифікація (процес і результат ієрархічного розподілу у суспільстві 
економічних і соціальних ресурсів за ознакою статі [4: 218]). Вивчення характерних рис і особливостей 
функціонування гендерної стратифікації у життєдіяльності селянської родини ХІХ – поч. ХХ ст. 
дозволяє визначити, що українські традиції сімейного виховання демонстрували превалювання 
патріархальних відносин, які знаходили відображення у диференційованих виховних підходах залежно 
від статі дітей. У межах дослідження "патріархальні відносини" розуміються не лише як "виключне 
право батька у родині", "залежність членів родини від чоловіка", а як легітимізована традицією система 
влади, пов’язана із пануванням "чоловічого" у сфері соціальних взаємовідносин. 

Чинником утвердження в українській педагогічній традиції практики цілеспрямованого виховання 
дітей у сімейному колі відповідно до культурних нормативів мужності й жіночності також був 
релігійний чинник: комплекс різних елементів як власне ідеологічних (архаїчні та християнські 
вірування, уявлення, міфи), так і релігійної практики (поведінка), котрі пов’язані з віруваннями, 
обрядами, емоційними переживаннями, церковними закладами, сукупністю моральних норм і вимог до 
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осіб чоловічої та жіночої статі. У процесі соціостатевого виховання дітей релігійний чинник визначав 
основне соціальне призначення дівчинки як виконання у майбутньому ролі дружини та обов’язку бути 
матір’ю, хлопчика – бути намісником Всевишнього на землі [5-7]. На цій підставі можемо стверджувати, 
що релігійний чинник демонстрував патріархальні традиції виховання дітей, відповідно до яких 
відбувалося активне перетворення хлопчиків і дівчаток у представників чоловічої та жіночої статі з 
орієнтацією на "особливе призначення" з обмеженим набором соціальних ролей і моделей поведінки з 
огляду на їхню біологічну стать та закріплення гендерностереотипних інтересів та уподобань. 

Вивчення праць дослідників ХІХ ст. Б. Грінченка, Є. Грицака, Мр. Грушевського, М. Комарова, 
А. Малинки, І. Манжури, П. Чубинського та ін. дозволяє окреслити і проаналізувати такі засоби 
соціостатевого виховання дітей в українській селянській родині ХІХ – поч. ХХ ст., як ідеали батька й 
матері, праця, фольклор, дитячі ігри та іграшки. Залучення категорії "гендер" до їхнього аналізу надає 
можливість визначити наступне: 

1. Українська народна педагогіка виробила і легітимізувала образи люблячої й ласкавої матері та 
всекараючого, власного батька, який вважався головою родини. Споглядання дітьми таких "ідеальних" 
образів справжньої жінки-матері та чоловіка-батька й намагання їм відповідати істотною мірою впливало 
на закріплення ієрархічних норм взаємодії між дітьми різної статі, визначало особливості розподілу 
сімейних ролей та обов’язків між хлопчиками і дівчатами у селянській родині. 

2. Праця як засіб виховання хлопчиків і дівчаток відображала існування у життєдіяльності селянської 
родини гендерних стереотипів, пов’язаних із розподілом праці між особами чоловічої та жіночої статей 
та відмінностями у їхній трудовій діяльності. Гендерний аналіз робіт А. Афанасьєва-Чужбинського, 
Є. Грицака, Н. Заглади, О. Зубченкової та ін. доводить, що розподіл праці за статтю призводив до того, 
що у дівчаток виникало бажання концентрувати свою увагу та зусилля на приватній (домашній) сфері, у 
хлопчиків – на досягнення успіхів у суспільно важливих справах і господарчо-виробничих справах. 

3. Зміст і сутнісне навантаження українських фольклорних текстів за змістовним характером, з одного 
боку, відбивали усталені в українській традиції гендерні стереотипи, ролі, норми та гендерні відносини, 
уявлення про сутність та призначення чоловічої та жіночої статі, їхні соціальні ролі у різних сферах 
життєдіяльності, відмінності у змісті праці, з іншого, – були частиною вербальної апеляції та каналізації 
як засобів конструювання батьками гендерної ролі хлопчика й дівчинки у процесі їхнього виховання у 
сімейному колі. 

4. Ігрова культура відігравала важливу роль у процесі інкультурації дітей у якості представників 
чоловічої чи жіночої статі із відповідними особистісними характеристиками та належними моделями 
поведінки у сімейній сфері. Застосування гендерного аналізу дозволяє визначити, якщо виконавцями ігор 
були дівчатка, то батьки зосереджували їх на відтворення дій дорослих жінок задля засвоєння ними 
пасивної, обслуговуючої ролі матері та господині (ігри "Ластівка", "У глечики", "У чемерицю", "Гуси", 
"Мак", "У квочки" та ін.). Якщо дійовими особами ігор були хлопчики, то вони опановували ролі голови 
родини та усього родинного хазяйства (забавки "У города", "У баби", "Володар", "В короля" та ін.) [8-10].  

Результати історико-ретроспективного аналізу архівних джерел і маловідомих колекційних видань 
(М. Білозерського, В. Гнатюка, Б. Грінченка, М. Дерлиці, М. Костомарова, М. Крамаренка, І. Манжури, 
Е. Олесницької, М. Парлаги, К. Шейковського, фондів Інституту рукописів НБУ – ф. ХІІ, ф. XXXVII, ф. 
204 та ін.) свідчать про те, що формами соціостатевого виховання дітей були як індивідуальні, так і 
колективні. Дослідження указаного питання свідчить, що індивідуальними формами соціостатевого 
виховання були дії батьків та інших членів сільської громади, пов’язані із народженням, хрещенням, 
ім’янареченням дітей, змінами у зачісках і одязі, розподілом трудових доручень між ними. Основне 
завдання таких обрядодій – перетворення новонароджених у "справжніх" чоловіка та жінку, що 
передбачало у майбутньому дотримання ними певних моделей поведінки й виконання конкретних 
соціальних ролей у родині й суспільстві.  

Згідно положень сучасної теорії соціального конструювання статі у процесі символічної інтеграції 
малих дітей у сільський соціум хлопчики і дівчатка із об’єктів виховання їхньої статі перетворювалися в 
активних суб’єктів-носіїв і трансляторів загальноприйнятих норм поведінки і гендерних ролей, 
культурних характеристик мужності та жіночності. 

Серед колективних форм виховання увагу привертає включення дітей до обрядів календарного циклу 
української селянської родини, яке співпадало з віковим періодом ("років десяти або й менше" [11: 28]), 
коли хлопчики і дівчатка вже розуміли, що люди поділяться на дві статеві групи. Уважаємо, що свідоме 
прийняття дітьми своєї приналежності до чоловічої чи-то жіночої статі (гендерна ідентифікація [3: 7]) 
сприяло їхньому включенню (уже в якості активних суб’єктів) до календарних обрядодійств. У такому 
випадку виховні впливи батьків органічно поєднувалися уже з керованою власне дітьми поведінкою, які 
обирали такі її форми, котрі були властиві дорослим особам чоловічої або жіночої статей. Відтак, 
символічна субординація статей, диференціації соціальних ролей, які демонструвалися й закріплювалася 
під час обрядодій, сприймалася дітьми в якості культурної норми.  
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Висновки. Варто зауважити, що ефективність соціостатевого виховання хлопчиків і дівчаток у процесі 
їхнього залучення до сімейних календарних обрядів багато у чому досягалася завдяки намаганням хлопчиків і 
дівчаток переймати й дотримуватися поведінки відповідно до статево-рольових стандартів задля соціального 
визнання й схвалення себе як справжніх членів соціуму жіночої або чоловічої статі.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розглянутої проблеми. Предметом подальшого 
вивчення з позиції гендерного підходу може бути проблема трансформації сімейного виховання, 
взаємин батьків і дітей різної статі в умовах індустріального суспільства на початку ХХ століття. 
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Приходько А. В. Анализ опыта социополового воспитания детей в украинской крестьянской семье 
ХІХ – нач. ХХ вв.: состояние, проблемы, перспективы. 

В статье представлены результаты диссертационного исследования по проблеме социополового 
воспитания детей в украинской крестьянской семье ХІХ – нач. ХХ вв. Раскрыты суть и степень 

разработки проблемы социополового воспитания детей в историко-педагогической ретроспективе, 
обозначено значение ее изучения для педагогической науки и практики. Теоретически сформулирована и 

практически продемонстрирована целесообразность применения гендерной теории к анализу 
украинского опыта и традиций семейного воспитания. 

Ключевые слова: социополовое воспитание детей, украинская крестьянская семья, историко-
педагогическая ретроспектива, педагогическая наука. 

Prykhodko A. V. The Analysis of the Children's Social Sex Educational Experience in the Ukrainian Peasant 
Family of the XIX – the Beginning of the XX Centuries: the Condition, Issues, Prospects. 

The article touches upon the results of the thesis, dedicated to the problem of the children's social sex education 
in the Ukrainian peasant family of the XIX – the beginning of the XX centuries. The author describes the 
substance and the degree of the problem concerning the children's social sex education in the historical-

pedagogical retrospective; the importance of its study for the pedagogical science and practice. The special 
attention is paid to the necessity of the gender theory treatment and implementation to the analysis of the 

Ukrainian experience and traditions of the family education. Much attention is given to the gender approach 
position, means of the children's social sex upbringing in the Ukrainian peasant family, in particular 

ethnopedagogical ideals, folklore, children's games and toys. The author has described forms of the children's 
social sex upbringing in the Ukrainian family tradition (the children's individual and group involvement in 

rituals of life and calendar cycles in the Ukrainian peasant family). 

Key words: social sex upbringing, Ukrainian peasant family, historical-pedagogical retrospective,  
pedagogical science. 
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Исследование посвящено определению единого понятия "педагогические условия" как необходимого 
условия деятельности педагога в развитии коммуникативной культуры. Анализ позиций различных 

исследователей относительно определения понятия "педагогические условия" позволяет автору 
выделить ряд положений, важных для понимания данного феномена всеми участниками 

педагогического процесса. На основе анализа научных источников построена матрица единиц-признаков 
исследуемого феномена и сконструировано понятие, позволяющее рассматривать оптимизацию 

условий, которые должны обеспечивать целостность педагогического процесса как необходимого 
условия функционирования и развития педагогической системы, что является одной из важнейших 

задач дальнейших педагогических исследований. 

Ключевые слова: педагогические условия, единицы-признаки, контент-анализ. 

1. ВВЕДЕНИЕ. 
Постановка проблемы. В педагогических исследованиях конца ХХ – начала ХХІ века, связанных с 

проблемами совершенствования эффективного функционирования образовательной системы, основным 
условием является достижение ее эффективных результатов в современных педагогических условиях. 

Актуальность темы исследования определяется недостаточностью разработки понятия 
"педагогические условия", несмотря на то, что вопросами изучения данного феномена занимались такие 
известные учёные-педагоги, как М. В. Зверева, Н. В. Ипполитова, Б. В. Куприянов, А. В. Лысенко. В 
науке данное понятие трактуется в соответствии с направлением исследуемого объекта, в связи с чем 
нам видится необходимым выработать единое понятие "педагогические условия".  

Объектом исследования выступили педагогические условия как проблема коммуникации 
участников педагогического процесса.  

Предметом исследования является научное понимание данного понятия как элемента 
педагогической системы. 

Анализ последних исследований и публикаций. Существуют несколько подходов к определению 
понятия "педагогические условия", которые направлены на решение проблем, возникающих при 
осуществлении целостного педагогического процесса. В связи с этим, нам видится необходимым сделать 
подробный анализ понятия "педагогические условия", которое известными учеными рассматривается и 
трактуется в различных аспектах. 

1) В. И. Андреев определяет педагогические условия как совокупность мер педагогического воздействия и 
возможностей материально-пространственной среды, то есть как комплекс мер, включающих содержание, 
методы, организационные формы обучения и воспитания [1: 117]. А. Я. Найн рассматривает данное понятие 
как совокупность объективных возможностей, содержания, форм, методов, средств и материально-
пространственной среды, направленных на решение поставленных задач [2: 213-214]. Н. М. Яковлева 
включает в понятие совокупность объективных возможностей педагогического процесса [3: 18]. 

2) Н. В. Ипполитова, М. В. Зверева связывают педагогические условия с конструированием 
педагогической системы, в которой они выступают как компонент педагогической системы, которая 
отражается в следующей совокупности: 

а) внутренних элементов, обеспечивающих развитие личностного аспекта субъектов образовательного 
процесса; 

б) внешних, содействующих реализации процессуального аспекта системы элементов, которые 
обеспечивают её эффективное функционирование и дальнейшее развитие, то есть компонентов 
педагогической системы, в качестве которых выступают содержание, организационные формы, средства 
обучения и характер взаимоотношений между учителем и учениками [4: 29-32]. 

3. Для исследователей Б. В. Куприянова и С. А. Дынина педагогические условия являются 
планомерной работой по уточнению закономерностей как устойчивых связей образовательного процесса. 
Данная работа должна обеспечивать возможность контроля результатов научно-педагогического 
исследования, при этом ученые указывают на необходимость компетентности педагогических условий, 
которые должны проверяться в рамках гипотезы одного исследования [5: 101-104]. 

Цель статьи – определение единого понятия ''педагогические условия'' как необходимого условия 
деятельности педагога в развитии коммуникативной культуры. 
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2. МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
В качестве метода исследования был использован теоретический анализ научной педагогической 

литературы и метод контент-анализа, который позволяет наиболее точно выразить признаки 
исследуемого понятия и сконструировать оптимальную дефиницию. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. 
Анализ позиций различных исследователей относительно определения понятия "педагогические 

условия" позволяет выделить ряд положений, важных для понимания данного феномена всеми 
участниками педагогического процесса: 

а) условия выступают как составной элемент педагогической системы, в том числе и целостного 
педагогического процесса; 

б) педагогические условия должны отражать всю совокупность возможностей образовательной 
среды: целенаправленно конструируемые меры воздействия и взаимодействия субъектов образования. 
Они должны включать: содержание, методы, приемы и формы обучения и воспитания; 

в) в программно-методическое оснащение образовательного процесса должно активно 
использоваться учебное и техническое оборудование; 

г) природно-пространственное окружение образовательного учреждения может влиять как 
положительно, так и отрицательно на ее функционирование; 

д) в структуре педагогических условий присутствуют:  
– внутренние элементы, обеспечивающие воздействие на развитие личностной сферы субъектов 

образовательного процесса;  
– внешние элементы, содействующие формированию процессуальной составляющей системы; 
е) реализация правильно выбранных педагогических условий должна обеспечивать развитие и 

эффективность функционирования педагогической системы. 
Таким образом, мы можем утверждать, что педагогические условия являются основным компонентом 

педагогической системы, которые должны отражать совокупность возможностей образовательной и 
материально-пространственной среды. Они воздействует на личностный и процессуальный аспекты 
данной системы и обеспечивают её эффективное функционирование и развитие. 

На основе вышесказанного, мы имеем возможность выделить классификационные группы 
педагогических условий. 

1. Организационно-педагогические условия.  
Данный вид педагогических условий рассматривается учеными как возможности, обеспечивающие 

успешное решение образовательных задач: 
а) Е. И. Козырева рассматривает их как совокупность объективных возможностей, обеспечивающая 

успешное решение поставленных задач [6: 4-9]. 
б) У В. А. Беликова они являются совокупностью возможностей содержания, форм, методов целостного 

педагогического процесса, направленных на достижение целей педагогической деятельности [2: 235]. 
в) С. Н. Павлов определяет организационно-педагогические условия не только как совокупность 

возможностей, которые способствуют эффективности решения образовательных задач, но и указывает на их 
направленность и непосредственное отношение к развитию и функционированию процессуального аспекта 
педагогического процесса с позиции управления. Учёный видит их как совокупность объективных 
возможностей обучения и воспитания, организационных форм и материальных возможностей. Кроме этого, 
он выделяет обстоятельства взаимодействия субъектов педагогического взаимодействия, которые являются 
результатом целенаправленного, планируемого отбора, конструирования и применения элементов 
содержания и методов для достижения цели педагогической деятельности [7: 14]. 

г) А. В. Сверчков выводит принципиальные основания для связывания процессов деятельности по 
управлению процессом формирования профессионально-педагогической культуры личности [8: 279-282].  

Таким образом, детальный анализ различных трактовок понятия "организационно-педагогические 
условия" позволяет нам выделить ряд признаков, характерных для данной дефиниции:  

– педагогические условия рассматриваются учеными как совокупность целенаправленно 
сконструированных возможностей содержания, форм и методов целостного педагогического процесса, 
способствующих успешному решению задач педагогического процесса;  

– совокупность мер воздействия, отражающая рассматриваемые условия, лежит в основе управления 
педагогической системой в той или иной ситуации;  

– указанные меры характеризуются взаимосвязанностью и взаимообусловленностью, которая должна 
обеспечивать эффективность решения поставленных образовательных задач;  

– основной функцией организационно-педагогических условий является организация мер 
воздействия, которые должны обеспечивать целенаправленное, планируемое управление целостного 
педагогического процесса; 

– совокупность организационно-педагогических условий подбирается с учетом структуры 
реализуемого процесса. 
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2. Следующей классификационной группой педагогических условий является психолого-
педагогический аспект изучаемого феномена, который активно исследуется в работах Н. В. Журавской, 
А. В. Круглого, А. В. Лысенко и А. О. Малыхина. Психолого-педагогические условия рассматриваются 
данными учеными как условия, которые должны обеспечить определенные педагогические меры 
воздействия на развитие личности субъектов или объектов педагогического процесса.  

Анализ исследований, затрагивающих решение вопросов реализации психолого-педагогических 
условий, показал, что данный вид условий обладает следующими характерными признаками: 

а) психолого-педагогические условия также рассматриваются учеными как совокупность 
возможностей образовательной и материально-пространственной среды, использование которых 
способствует повышению эффективности целостного педагогического процесса; 

б) психолого-педагогические условия направлены, в первую очередь, на развитие личности субъектов 
педагогической системы (педагогов или воспитанников), что обеспечивает успешное решение задач 
целостного педагогического процесса; 

в) основной функцией психолого-педагогических условий является организация мер педагогического 
взаимодействия, которые должны обеспечивать преобразование конкретных характеристик развития, 
воспитания и обучения личности, то есть воздействовать на личностный аспект педагогической системы; 

г) совокупность психолого-педагогических условий должна подбираться с учетом структуры 
преобразуемой личностной характеристики субъекта педагогического процесса. 

3. Дидактические педагогические условия в исследованиях по проблемам современной педагогики 
определяются как наличие обстоятельств и предпосылок, в которых должны: 

а) учитываться имеющиеся условия обучения; 
б) предусматриваться способы преобразования данных условий в направлении целей обучения; 
в) условия быть отобраны, выстроены и использованы элементы содержания, методы и 

организационные формы обучения с учетом принципов оптимизации. Дидактические условия в данном 
случае выступают как результат целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов 
образовательного процесса и организационных форм обучения. Таким образом, следует выделить, что 
основной функцией дидактических условий является выбор и реализация возможностей содержания, 
форм, методов, средств педагогического взаимодействия в процессе обучения, обеспечивающих 
эффективное решение образовательных задач. 

Подробный анализ изучаемого феномена позволяет нам выстроить единицы-признаки, наиболее 
полно отображающие понятие "педагогические условия" как совокупность причин и обстоятельств, 
влияющих на функционирование и развитие изучаемого объекта и наиболее часто встречающиеся при 
определении этого понятия в педагогических научных источниках: 

1) основной составной элемент педагогической системы; 
2) мера воздействия и взаимодействия субъектов образования; 
3) активное использование учебного и технического оборудования; 
4) природно-пространственное окружение образовательного учреждения; 
5) внутренние элементы и внешние элементы образовательного процесса;  
6) меры развития и эффективности функционирования педагогической системы; 
7) совокупность объективных возможностей; 
8) согласованность содержания, форм и методов педагогического процесса. 
На основе анализа литературных научных источников, нами была построена матрица частоты 

появления единиц-признаков понятия ''педагогические условия'' (cм. таблицу 1). 
Таблица 1. 

Единицы-признаки "педагогические условия" в определении учёных-педагогов 
Частота появлений в работах Единицы-

признаки 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Σ 

1 + + + + + + + + + + + + + 13 
2     +  + + + + + + + 8 
3 + + + + + + + + + + + + + 13 
4  + + + +  + + +  +  + 9 
5 + +  + + + + +   + + + 10 
6 +  +  + + + + +  + + + 10 
7 + + + + + + + + + + + + + 13 
8     + + + + + + + + + 9 

На основе выстроенной таблицы, мы можем утверждать, что педагогические условия выступают как 
один из компонентов педагогической системы, которая отражает всю совокупность возможностей 
образовательной и материально-пространственной среды. Должным образом организованные 
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педагогические условия положительно воздействуют на личностный и процессуальный аспекты, 
обеспечивая её эффективное функционирование и развитие. 

4. ВЫВОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ. 
Таким образом, выполнив детальный анализ научных работ известных педагогов, мы можем сделать 

вывод, что в современной науке выделяются следующие педагогические условия, целью которых 
является обеспечение оптимальности педагогического процесса: 

а) организационно-педагогические условия как основной фактор целостного педагогического процесса;  
б) психолого-педагогические условия как совокупность возможностей образовательной и 

материально-пространственной среды;  
в) дидактические условия, которые являются элементами организационных форм обучения. 

Оптимизация условий, которые должны обеспечивать целостность педагогического процесса как 
необходимого условия функционирования и развития педагогической системы, является одной из 
важнейших задач дальнейших педагогических исследований.  

Однако, вне рамок нашего исследования, дисскусионными остались следующие вопросы: как 
педагогическая действительность влияет на форму отражения педагогической реальности; каким 
образом происходит генерализация организационно-педагогических условий в контексте задач научно-
педагогических исследований. Практическое значение проведённого исследования заключается, по 
нашему мнению, в последовательности применения выделенных педагогических условий в 
преподавании английского языка студентам непедагогических специальностей и их влияние в развитии 
межкультурной коммуникации в процессе обучения. 
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Сивцева А. С. Визначення змісту поняття ''педагогічні умови'' методом контент-аналізу. 

Дослідження присвячене визначенню єдиного поняття "педагогічні умови" як необхідної умови 
діяльності педагога в розвитку комунікативної культури. Аналіз позицій різних дослідників щодо 
визначення поняття "педагогічні умови" дозволяє автору виділити низку положень, важливих для 

розуміння цього феномену усіма учасниками педагогічного процесу. На основі аналізу наукових джерел 
побудована матриця одиниць-ознак досліджуваного феномену та сконструйовано оптимальне 

поняття, що дозволяє розглядати оптимізацію процесу як необхідної умови функціонування і розвитку 
педагогічної системи, що є одним із найбільш важливих завдань подальших педагогічних досліджень. 

Ключові слова: педагогічні умови, одиниці-ознаки, контент-аналіз. 

Sivtseva A. S. The Definition of the Notion "Pedagogical Conditions" Content by Means of the Content-
Analysis Method. 

The research deals with defining the sound notion "pedagogical conditions" as a necessary condition for a 
pedagogue’s activity in the development of the communicative culture. On the basis of analysis of different 
scientists’ points of view as for the notion "pedagogical conditions" the author summarizes some statements 

important for this phenomenon understanding of all the participants of the pedagogical process. The matrix of 
units-features of the phenomenon under the investigation has been worked out on the basis of the scientific 

references analysis. The optimal notion has been constructed to consider the process optimization as a necessary 
condition for functioning and development of the pedagogical system that is one of the most important tasks of 

further pedagogical researches. 

Key words: pedagogical conditions, units-features, content-analysis. 
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ІМІДЖ ПЕДАГОГА ЯК ФОРМУЮЧИЙ ЧИННИК СТІЙКОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОГО 
ВИГОРАННЯ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

У статті представлено теоретичний аналіз феномена іміджу педагога. З’ясовано передумови його 
формування, основні складові та підходи до класифікації. Проаналізовано особливості формуючого впливу 

іміджу на становлення особистості студента педагогічного університету. Описано залежність схильності 
до психофізичного вигорання майбутніх викладачів від професійного образу працюючих педагогів вищої 

школи. Обґрунтовано необхідність формування позитивного професійного іміджу педагога як детермінанти 
розвитку стійкості до професійного вигорання майбутніх викладачів вищої школи. 

Ключові слова: психофізичне вигорання, професійний образ, педагогічний вплив, психологічне здоров’я. 

Постановка проблеми. Підготовка кваліфікованих, конкурентоспроможних викладачів вищої школи, 
які можуть вільно володіти власною спеціалізацією і бути компетентними у суміжних сферах діяльності, 
бути готовими до безперервного процесу професійного вдосконалення і стійкими до впливу чинників 
стресогенного характеру – основна мета професійної освіти. Нові стандарти й вимоги до системи освіти 
підвищують рівень уваги до особистості педагога, його професіоналізму, рівня соціальної мобільності, 
процесів розвитку особистісної та інформаційної культури. Це зумовлює актуалізацію питань, 
пов’язаних із професійним іміджем педагога вищої школи, його стійкістю до професійних стресів, які 
можуть порушувати механізми його функціонування як учасника навчально-виховного процесу, так і 
члена суспільства, а також проблему підготовки майбутніх викладачів вищої школи, зокрема питання їх 
готовності до виконання обов’язків у емоційно напружених і непередбачуваних професійних умовах. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Феномен професійного іміджу вивчали Ю. В. Андрєєва, 
А. А. Бірюкова, Л. Г. Попова та ін. Значущість позитивного професійного образу викладача вищої школи 
в педагогічному процесі в своїх наукових працях підкреслюють Л. М. Мітіна, М. Н. Котлярова, 
С. Я. Ромашина та ін. Особливості іміджу майбутнього педагога досліджували М. А. Апраксіна, 
Н. А. Тарасенков, Є. В. Ємельянова та ін. Соціально-політична енциклопедія трактує імідж як 
цілеспрямовано сформований образ, що покликаний здійснити емоційно-психологічний вплив на інших 
осіб із метою реклами, популяризації тощо [1]. На думку Є. А. Петрової, нині соціальна взаємодія 
побудована не на сутнісному пізнанні об’єкта спілкування, а на основі його іміджу, здатності до 
публічної взаємодії. Для педагогів особливо важливим є вміння володіти іміджевими механізмами у 
зв’язку з тим, що будь-яка форма навчальної діяльності у вищих навчальних закладах є не лише 
джерелом інформації, а й процесом соціалізації особистості як педагога, так і студента. 

Мета цієї статті полягає у дослідженні кореляційних зв’язків між феноменом професійного 
вигорання та іміджем педагога.  

Виклад основного матеріалу. Професійний образ викладача вищої школи – це динамічна 
характеристика, яка є результатом тривалого процесу самовдосконалення. На нього вливають індивідуальні 
властивості людини, її професійний і життєвий досвід, рівень виховання і освіти. Провідний фахівець у галузі 
іміджології В. М. Шепель пропонує розглядати поняття іміджу як збірне, головним компонентом якого є 
особиста привабливість фахівця [2]. Н. О. Морєва визначає поняття особистої привабливості як сукупного 
образу комунікабельності, рефлексивності, емпатійності, адаптивності, впевненості й толерантності 
особистості фахівця. Для викладача вищої школи особиста привабливість повинна передбачати майстерну 
демонстрацію усіх особистісно-ділових умінь, якостей і навичок, що необхідні для забезпечення високого 
рівня ефективності навчального процесу. Варто пам’ятати, що професійний образ має дві сторони: 
суб’єктивну, тобто сприйняття образу тією людиною, яка його демонструє, і об’єктивну – той образ, що 
сприймається спостерігачами. Імідж не завжди повністю відображає особистість його носія, але незалежно від 
цього образ може викликати до себе як позитивне, так і негативне ставлення [3]. 

Л. К. Аверченко виокремлює три основні підходи до визначення іміджу, на основі яких його можна 
класифікувати: 

• функціональний підхід, коли імідж класифікують за сферою його функціонування; 
• порівняльний підхід, який базується на порівнянні близьких між собою іміджів; 
• контекстуальний підхід, що поділяє імідж залежно від контексту [4]. 

Найбільш поширеною класифікацією є поділ іміджу за його функціонуванням, який розрізняє 
дзеркальний, бажаний, поточний, множинний і корпоративний імідж. Дзеркальний імідж – це уявлення 
фахівця про себе, першочергова демонстрація позитивних рис характеру і приховування недоліків із 
мінімальним рівнем урахування думок соціального оточення. Бажаний імідж відображає ідеальний образ 
людини, до якого вона прагне. Поточний імідж – складається з оцінки соціального оточення, яке 
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безпосередньо або опосередковано оволоділо інформацією про людину. Недостатнє інформаційне 
забезпечення або особистісне викривлення інформації може спотворювати образ фахівця, викликати 
непорозуміння, упереджене ставлення. Множинний імідж формується під впливом низки незалежних 
структур. Корпоративний імідж – імідж закладу, організації загалом. 

Професор В. В. Бойко пропонує розглядати імідж як цілісне утворення, до складу якого входять 
наступні компоненти: система цінностей особистості, її внутрішня філософія; професійний, емоційний, 
інтелектуальний, комунікативний, етичний або моральний стиль поведінки; аудіовізуальна культура 
фахівця [5]. Інші підходи до висвітлення структури іміджу визначають три групи особистісних якостей, 
які визначають неповторну частину іміджу (за В. М. Шепель): 1) природні якості; 2) набуті якості 
внаслідок освітніх і виховних процесів; 3) якості, набуті під час професійного і життєвого досвіду [6]. 

Професійний імідж викладача вищої школи – це образ рольової відповідності професійним вимогам, 
який формується педагогом і доповнюється індивідуальними характеристиками в процесі міжособистісної 
взаємодії із колегами, студентами, керівництвом, суспільством. Контролюючу функцію здійснює викладач і 
громадськість відповідно до професійних вимогам до особистості фахівця. Рівень сприйняття і розуміння 
між суб’єктами спілкування під час педагогічної взаємодії значною мірою впливає на формування 
особистості й побудову спільної діяльності. Тож можна припустити, що імідж викладача вищої коли 
відіграє значну роль в суспільно-значущих процесах, навчальній діяльності і здійснює значний вплив на 
суб’єктів освітнього процесу – студентів та педагогів. Така провідна роль позитивного професійного образу 
може слугувати обґрунтуванням необхідності педагогу відповідати заявленому іміджу, а значить володіти 
необхідними здібностями і навичками, які необхідні не лише під час навчальної діяльності, а й в процесі 
підтримання стану фізичного й психологічного здоров’я. Компоненти професійного іміджу педагога 
умовно поділяють на три групи: 1) педагогічні здібності; 2) комунікативні здібності; 3) здібності до 
створення позитивного професійного образу. Педагогічні здібності визначають як індивідуальні стійкі 
характеристики особистості викладача, які знаходять прояв в уважному ставленні до об’єктів спілкування, 
ретельному доборі засобів і умов педагогічної діяльності, продуктивних моделей формування необхідних 
якостей особистості студента. Педагогічні здібності розділяють на декілька груп: 

– перцептивно-рефлексивні – здібності, що виражаються можливістю педагога здійснювати 
формуючий вплив на особистість студента шляхом співпереживання, спостережливості, 
відповідальності, розуміння, чуйності та прояву зацікавленості. Таким чином, педагог орієнтується на 
психічний розвиток студента й здатен своїм особистим прикладом продемонструвати модель поведінки 
кваліфікованого, успішного, невиснаженого професійно педагога вищої школи; 

– управлінські, конструктивні, проективні здібності, що пов’язані з умінням впливати на суб’єкта 
взаємодії. Основні стратегії поведінки педагога – співпраця, створення творчого соціально-
психологічного клімату в колективі, його згуртування, раціональна організація робочого часу, 
застосування продуктивних методів навчання, звернення до мотиваційної сфери студентства для 
скеровування їхньої навчальної діяльності без застосування маніпулювання; 

– педагогічна компетентність – включає предметні й педагогічні знання та вміння, які допомагають 
реалізувати особистість педагога і досягати високих результатів у навчальній діяльності студенів; 

– особистісна складова – полягає у розгляді особистості викладача вищої школи як основного 
компонента пізнавального процесу. Важливим аспектом є здатність педагога усвідомлювати себе 
повноцінною особистістю і відчувати потребу в самореалізації або самоактуалізації [7]. 

Комунікативні здібності педагога полягають у вмінні знайти індивідуальний підхід до кожного 
студента, проявляти тактовність, встановлювати взаємини, побудовані на довірі, повазі, взаєморозумінні. 
Під час презентації свого професійного образу в педагогічному спілкуванні перед педагогом постає 
низка завдань вербальної комунікації, що включають прояв лекторської майстерності (встановлення 
контакту з аудиторією, логічність, інформативність, доступність викладу інформації), навчання основам 
мистецтва й культури мовлення (планування виступів, їх змістовність, аргументованість, доречність, 
рівень словникового запасу), дотримання принципів суб’єкт-суб’єктних відносин (безоціночне ставлення 
до співрозмовника і повне прийняття його особистості, використання технік активного слухання, 
використання ''Я-висловлювань'', рефлексія). 

До засобів невербального впливу на суб’єктів спілкування належать: 1) паралінгвістичні – тембр, 
висота, гучність голосу; 2) естралінгвістичні – зітхання, паузи, сміх, кашель; 3) візуальні (точка 
спрямування погляду, його тривалість, міміка); 4) кінетика – хода, рухи ніг, рук, тулуба. Формуючий 
вплив викладача передбачає професійне управління власною комунікативною діяльністю, що потребує 
низки комунікативних умінь – спілкуватися в присутності сторонніх, цілеспрямовано організовувати 
процес комунікації і керувати ним, за допомогою системи спілкування організовувати зі студентами 
навчальну, виховну й творчу діяльність [8]. Для того, аби емоційно ототожнити слухачів із своїми 
думками й переживаннями, здійснити формуючий вплив на певну характеристику особистості, викладач 
має дотримуватись низки практичних рекомендацій: 

1. Уміння говорити простими словами, доступною для слухачів мовою. 
2. Виклад навчального матеріалу, який представлений не лише в начальних посібниках, а й 

пов’язаний із власною позицією викладача. 
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3. Демонстрація технології мислення для полегшення процесу стеження за потоком думок. 
4. Підвищений рівень уваги до актуальних для аудиторії тем і вміння їх виокремлювати. 
5. Активне прагнення до розв’язування проблемних завдань, а не їх уникнення. 
6. Компромісне ставлення до аудиторії, пошук спільних позицій у міркуваннях, уникнення 

конфліктних ситуацій.  
7. Вербальний прояв вдячності і похвали. 
8. Вияв зацікавленості й інтересу до тем, що обговорюються. 
9. Дотримання ділового стилю у зовнішньому вигляді. 
Американський учений К. Роджерс стверджує, що до ефективної взаємодії готовий лише педагог із 

позитивною Я-концепцією, якому властиве почуття власної значущості, гнучкість мислення, впевненість 
у здатності займатись педагогічною діяльністю, переконаність в імпонуванні всім людям, зокрема 
студентству. Такий викладач готовий до подолання професійних і життєвих труднощів, відчуває 
соціальну значущість власної професії, а свої здібності, прагнення до емпатійності, сезитивність, 
емоційну рівновагу, життєрадісність і впевненість в собі застосовує під час навчально-виховного 
процесу. Така людина зазвичай стійка до професійних деформацій, емоційного, інтелектуального, 
фізичного виснаження, професійного вигорання, викликає повагу й прагнення до наслідування серед 
студентства. Якщо взяти до уваги, що мова йде про студентів педагогічних спеціальностей, то 
формування позитивного професійного образу, стійкості до професійного вигорання є не лише корисним 
під час навчання, але й слугує однією із вимог до особистості фахівця педагогічної сфери. Підготовка 
фахівців педагогічного профілю, формування стійкості до непередбачуваних ситуацій професійного 
характеру, психофізичного вигорання та формування позитивного іміджу як працюючих, так і майбутніх 
педагогів має перетворитися у замкнуте коло, в якому нема місця для професійного регресу. 

Найбільш значущим і важливим інструментарієм, що застосовується в педагогічній практиці є: 
позиціонування, деталізація, маніпулювання, емоціоналізація, метафоризація, вербалізація, візуалізація, 
акцентування інформації, опитування та ін. Метод позиціонування застосовується для підвищення рівня 
ефективності комунікації, деталізація подачі інформаційного матеріалу посилює його вплив. Маніпулювання 
зазвичай застосовується інтуїтивно для зосередження уваги на іншому об’єкті. Емоціоналізація полягає у 
співвідношенні раціональних і емоційних складових для полегшення сприйняття інформації аудиторією і 
кращого запам’ятовування. Метафоризація у деяких випадках стає засобом розкриття змісту, коли нова 
діяльність або явище немає відповідного опису. Метафоризація – це потужний механізм, який впливає на 
свідомість студента і дозволяє перебудувати її за допомогою вербальних засобів комунікації. Вербалізація 
застосовується для опису, з метою вербалізації уявлень, тоді як візуалізація застосовується для формування 
цих уявлень. Акцентування інформації може полягати як у її приховуванні, так і нав’язуванні. Відбір 
інформації відбувається з урахуванням суб’єктивних ціннісних критеріїв. Опитування може застосовуватись 
як спосіб аналізу і як інструмент впливу, що змінює думку слухачів [9]. 

Висновки. Імідж педагога – це динамічна сукупність пов’язаних між собою внутрішніх і зовнішніх 
характеристик викладача вищої школи. Його формування – це тривалий процес, який потребує зусиль і 
активності. Важливим є усвідомлення значення позитивного іміджу в профілактиці професійних 
деформацій, зокрема професійного вигорання – феномену інтелектуального й фізичного знесилення, яке 
зумовлює деперсоналізацію, редукцію професійних досягнень й емоційне спустошення. Відсутність 
навичок самопрезентації, самопізнання, самооцінювання, одноманіття методів і форм педагогічної 
діяльності та інші стресогенні чинники професійного характеру швидко виснажать фахівця, знизять 
рівень професійного потенціалу педагога, негативно відображаючись на готовності студентів 
педагогічних університетів, майбутніх викладачах до професійної діяльності. Тому праця над власним 
професійним образом відіграє значну роль у попередженні розвитку психофізичного виснаження як 
серед працюючих, так і серед майбутніх педагогів. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці ефективних методів формування 
стійкості майбутніх викладачів до професійного вигорання засобами впливу позитивним іміджем 
працюючих педагогів вищої школи. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Іщенко М. П. Соціально-політична енциклопедія : [наук. видання] / М. П. Іщенко, О. М. Іщенко ; [за ред. д-
ра філос. наук, проф. М. П. Іщенка]. – Ч. : ''ІнтролігаТОР'', 2012. – 636 с. 

2. Шепель В. М. Имиджелогия. Как нравиться людям / В. М. Шепель. – М. : Народное образование, 2002. – 576 с. 
3. Баранова В. А. Имидж личности как социально-психологическое явление / В. А. Баранова // Магистр. – 1994. 

– № 2. – С. 7–9. 
4. Аверченко Л. К. Имидж и личностный рост : [учеб. пособие для студентов, аспирантов, педагогов, прак. 

психологов] / Л. К. Аверченко ; М-во общ. и проф. образования РФ. Новосиб. гос. акад. экономики и упр.]. – 
Новосибирск : НГАЭиУ, 1999. – 146 с. 

5. Пискунов М. С. Имидж образовательного учреждения : структура и механизмы функционирования / 
М. С. Пискунов // Мониторинг и стандарты в образовании. – Москва, 1999. – № 5. –С. 45–51. 

6. Шепель В. М. Имиджелогия. Секреты личного обаяния / В. М. Шепель. – М. : Политиздат, 1994. – 126 с. 



Ю. М. Скорик. Імідж педагога як формуючий чинник стійкості до професійного вигорання  
майбутніх викладачів вищої школи 

 147 

7. Маркова А. К. Психология профессионализма / А. К. Маркова. – М. : Международный гуманитарный фонд 
"Знание", 1996. – 312 с. 

8. Лук'янова М. І. Психолого-педагогічна компетентність вчителя : діагностика та розвиток / М. І. Лук'янова. – 
К. : ІПК ім. Ульянова, 1996. – 227 с. 

9. Кузин Ф. А. Современный имидж делового человека, бизнесмена, политика / Ф. А. Кузин. – М. : Ось-89, 
2002. – 512 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Ishchenko M. P. Sotsial'no-politychna entsyklopediya [Social and Political Encyclopedia] : [nauk. vydannya] / 
M. P. Ishchenko, O. M. Ishchenko ; [za red. d-ra filos. nauk, prof. M. P. Ishchenka]. – KH. : ''IntroligaTOR'', 2012. – 636 s. 

2. Shepel' V. M. Imidzhelogiya. Kak nravit'sya lyudyam [Imagelogy. How to Please People] / V. M. Shepel'. – M. : 
Narodnoye obrazovaniye, 2002. – 576 s. 

3. Baranova V. A. Imidzh lichnosti kak sotsial'no-psikhologicheskoye yavleniye [Image of the Personality as a Socio-
Psychological Phenomenon] / V. A. Baranova // Magistr [Master]. – 1994. – № 2. – S. 7–9. 

4. Averchenko L. K. Imidzh i lichnostnyy rost [Image and Personal Growth] : [ucheb. posobiye dlya studentov, 
aspirantov, pedagogov, prak. psikhologov] / L. K. Averchenko ; M-vo obshch. i prof. obrazovaniya RF. Novosib. 
gos. akad. ekonomiki i upr. – Novosibirsk : NGAEiU, 1999. – 146 s. 

5. Piskunov M. S. Imidzh obrazovatel'nogo uchrezhdeniya : struktura i mekhanizmy funktsionirovaniya [Image of an 
Educational Institution : the Structure and Functioning] / M. S. Piskunov // Monitoring i standarty v obrazovanii 
[Monitoring and Standards in Education]. – Moskva, 1999. – № 5. –S. 4–551. 

6. Shepel' V. M. Imidzhelogiya. Sekrety lichnogo obayaniya [Imagelogy. Secrets of Personal Charm] / V. M. Shepel'. 
– M. : Politizdat, 1994. – 126 s. 

7. Markova A. K. Psikhologiya professionalizma [Psychology of Professionalism] / A. K. Markova. – M. : 
Mezhdunarodnyy gumanitarnyy fond "Znaniye", 1996. – 312 s. 

8. Luk'yanova M. I. Psykhologo-pedagogichna kompetentnist' vchytelya : diagnostyka ta rozvytok [Psychological and 
Pedagogical Teacher's Competence : Diagnosis and Development] / M. I. Luk'yanova. – K. : IPK im. Ul'yanova, 
1996. – 227 s. 

9. Kuzin F. A. Sovremennyy imidzh delovogo cheloveka, biznesmena, politika [The Modern Image of a Businessman, 
Politician] / F. A. Kuzin. – M. : Os'-89, 2002. – 512 s. 

 
Матеріал надійшов до редакції 20.05. 2014 р. 

Скорик Ю. М. Имидж педагога как формирующий фактор устойчивости к профессиональному 
выгоранию будущих преподавателей высшей школы. 

В статье представлен теоретический анализ феномена имиджа педагога. Выяснены предпосылки его 
формирования, основные составляющие и подходы к классификации. Проанализированы особенности 
формирующего влияния имиджа на становление личности студента педагогического университета. 

Описана зависимость склонности к психофизическому выгоранию будущих преподавателей от 
профессионального образа работающих педагогов высшей школы. Обоснована необходимость 

формирования положительного профессионального имиджа педагога как детерминанты развития 
устойчивости к профессиональному выгоранию будущих преподавателей высшей школы. 

Ключевые слова: психофизическое выгорание, профессиональный образ, педагогическое воздействие, 
психологическое здоровье. 

Skoryk Yu. M. The Teacher's Image as a Formative Factor of Resistance to the Professional Burnout of 
Future High School Teachers. 

This article presents the theoretical analysis of the phenomenon of the teacher’s image and professional 
burnout. The topicality of the article is the demand of the educational system and the society in general for the 
process of preparing highly qualified teachers of higher school. As far as the teacher's identity may fall under 

the influence of the professional deformation, the professional development of a positive image plays an 
important role in the prevention of burnout. The material of the research is to determine the prerequisites of the 
image formation, its main components and perspective for classification. The process of the image formation is 
seen as a complex, long-term, gradual process that requires the concernment on the part of a teacher, his / her 

efforts and awareness of the necessity to acquire these individual aspects that are able to contribute to the 
development of resistance to burnout. This paper analyzes the features of the formative influence on the image 

formation of the pedagogical university student's personality. The dependence of susceptibility to the mental and 
physical burnout of future teachers is described. During the research such scientific methods as analysis, 
synthesis, description and comparison are used. As a result, the necessity of creating a teacher's positive 

professional image as a determinant of resistance for burnout of the future high school teachers is explained. 

Keywords: professional image, pedagogical influence, psychological health, psychophysical burnout. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КОНЦЕПТА В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ 

В статье сделан критический анализ актуальных в лингвистике и литературоведении взглядов 
касательно понятия ''концепт'' в целом, авторских и художественных концептов в частности, 
дифференцируются основные понятия когнитивной лингвистики, рассматривается специфика 

использования концептов в художественном произведении, анализируется роль автора в создании 
художественной и индивидуально-авторской картины мира с помощью выбора определенных языковых 
средств и концептов. Доказано, что изучение художественного текста позволяет постичь не только 

специфику языковой личности автора, но особенности реализации авторских интенций. 

Ключевые слова: концепт, художественная картина мира, индивидуально-авторская картина мира, 
художественное произведение. 

Постановка проблемы. Антропоцентрические тенденции, вошедшие в современную лингвистику, 
способствовали ее полипарадигмальности и междисциплинарности. Подтверждением настоящего тезиса 
может служить как возникновение новых стыковых дисциплин (психолингвистика, 
лингвокультурология, этнолингвистика, этносемантика, нейролингвистика и т. д.), так и тот факт, что 
термин, изначально принадлежащий к сфере математики и логики, прочно "обосновался" в филологии и 
служит объектом лингвистических, культурологических и этнологических исследований. Последнее 
касается понятия "концепт", которое стало весьма актуальным в последние десятилетия в 
лингвистических и литературоведческих исследованиях. Наряду с современными тенденциями 
активизировались также исследования касательно авторских и художественных концептов, авторского 
восприятия мира, выбора языковых средств и т. д. В данной статье рассматривается феномен концепта, а 
также особенности его репрезентации в художественной картине мира. 

Анализ последних исследований и публикаций. Концепт – достаточно сложное и многомерное 
понятие, которое может восприниматься и как культурный, и как языковой, и как когнитивный феномен. 
В научной литературе лексемы "понятие" и "концепт" часто рассматривались либо как синонимы, либо в 
дихотомии друг к другу (П. Абеляр, З. Попова, И. Стернин, Е. Кубрякова и др.). 

Целью статьи является анализ актуальных в лингвистике и литературоведении взглядов касательно 
понятия ''концепт''. 

Изложение основного материала. Ввиду многогранности и особой специфики данного термина, 
концепт исследуется разными лингвистическими школами и направлениями и осмысливается по-
разному, поэтому в научной литературе существует целый ряд определений и формулировок. Однако, 
несмотря на многообразие определений, методов исследования, единого подхода определения термина 
"концепт" пока ещe нет.  

Впервые понятие "концепт" было использовано в научной литературе А. Аскольдовым, который 
обратил внимание на функцию заместительства, осуществляемую концептом: "<…>Концепт есть 
мысленное образование, которое замещает нам в процессе мысли неопределeнное множество предметов 
одного и того же рода" [1: 267].  

В современной научной литературе намечается два основных подхода в исследовании концепта: 
лингвокультурный (от культуры к индивидуальному сознанию) и лингвокогнитивный (от 
индивидуального сознания к культурному). Если представители лингвокультурного направления (Телия, 
1996; Маслова, 2001; Карасик и др. 2001; Воркачев, 2002) отмечают особую роль концепта в выражении 
культурной информации нации и определяют ее как "основную ячейку культуры в ментальном мире 
человека" (Степанов, 2001); как "концентрат культуры и опыта народа" (Маслова, 2008); "сгустки 
культурной среды в сознании человека" (Степанов, 2001), то представители лингвокогнитивного 
направления рассматривают концепт в прямой связи с мыслительной деятельностью человека как 
"глобальную единицу мыслительной деятельности, квант структурированного знания (Попова, Стернин, 
2005)"; "ментальные сущности" (Маслова, 2007); "категорию мыслительную, ненаблюдаемую" (Попова, 
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Стернин, 2005); "знание об объекте из мира "Действительность" и переведенное в знание объекта в мир 
"Идеальное" (Вежбицкая, 1985). Е. Кубрякова, например, рассматривает концепт как оперативную 
содержательную единицу памяти ментального лексикона, концепт системы мозга /lingva mentalis/ всей 
картины мира, отражeнной в человеческой психике (Кубрякова 1996). В. Маслова, наряду с 
определениями, отмеченными E. Кубряковой, замечает, что концепт – это часть концептуальной системы 
языка мозга – всей картины мира, отражeнной в человеческой психике [2].  

Из вышеприведeнных определений вытекает, что концепты, подобно пазлам, составляют систему 
картины мира; благодаря же особому "синкретизму" концепта и картины мира, первые приобретают 
особое семантическое значение, вследствие чего и конструируется концептосфера определeнного языка.  

Что же собой представляет концептосфера? Согласно определению Д. Лихачева, концептосфера – это 
совокупность концептов нации, она образована всеми потенциями концептов носителей языка. 
Концептосфера народа шире семантической сферы, представленной значениями слов языка [3: 5]. З. 
Попова и И. Стернин же отмечают, что именно семантическое пространство языка как особая часть 
концептосферы получила выражение с помощью языковых знаков. "Вся совокупность значений, 
передаваемых языковыми знаками данного языка, образует семантическое пространство данного языка" 
[4: 12]. Таким образом, если суммировать вышеуказанные определения и представления, то можно 
резюмировать, что концепт – это некая ментальная сущность, в которой содержится оперативная 
содержательная сторона, которая одновременно несeт некую культурную информацию и, благодаря 
своему семантическому значению, подобно пазлам, превращается в схему, которая в свою очередь 
выливается в целый ''мир'' – концептосферу. 

 
Особую окраску и метафоричность концепты приобретают в художественном произведении, где 

раскрывается все семантическое "богатство" концепта. В последние годы появилось значительное 
количество исследований, посвященных концепту в художественных произведениях, анализу 
концептосферы того или иного автора. Междисциплинарный же метод исследования позволяет 
проводить анализ не только на сугубо литературоведческом и / или лингвистическом уровнях, но и на 
когнитивном, культурологическом, этнопсихологическом, антропологическом, семиотическом.  

В. Карасик и Г. Слышкин рассматривают концепт как единицу сознания, которая oбладает 
способностью овеществления (репрезентации объективации, овнешнения, вербализации) с помощью 
языковых средств, и, которая имеет и вербальное, и невербализованное содержание [5: 75]. Вслед за 
авторами мы согласимся с данным определением, особо выделяя тот тезис Карасика, что у концепта 
существует вербализованный культурный смысл, который одновременно является и лингвокультурным 

концептом, т. е. концепт рассматривается автором как 
некий ''симбиоз/синтез'' представления (образа) понятия и 
значения, который вобрал в себя ряд признаков, присущих 
вышеперечисленным категориям: дискурсивность, 
метафоричность, эмотивность. 

Именно эти признаки, в ряду других, присущи 
художественной речи: она метафорична, эмотивна, 
эмоциoнaльна, и ей присуща дискурсивность. 
Следовательно, концепт, понимаем ли мы его в 
когнитивном смысле, в культурном или в каком-либо 
другом, может свободно использоваться автором в 
художественном произведении. Однако, учитывая 
сложность и многомерность как самого концепта, так и 
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функций художественной речи, в художественном произведении значение концепта становится более 
объeмным, так как, помимо всех вышеназванных, свойственных концепту особенностей, к его значению 
прибавляется фактор человека – будь то автор или читатель. Конечно, личность автора в данном случае 
важнее, так как его своеобразное восприятие мира, индивидуальность, эмоциональность, этнические и 
культурные особенности, которые вербализуются в художественном произведении, отражают богатую 
палитру его видения мира, в которую входят и этническая, и культурная, и языковая, и социальная и 
индивидуальная составляющие.  

Таким образом, при исследовании концепта в 
художественном произведении особую значимость 
приобретает как анализ картины мира в целом, так и 
языковой и художественной, в частности.  

Картина мира довольно своеобразна. Картина мира – это 
не зеркальное отображение действительности, "не открытое 
окно в мир", а "интерпретация, акт миропонимания" [6: 4]. А 
языковая картина мира она объективна – скорее социальна, 
чем индивидуальна; художественная же картина мира, как и 
поэтическая, формируется в сознании человека (автора или 
читателя), благодаря единицам языка, а также культурным, 

содержательным, семантическим пластам, окружающим художественный текст. И, следовательно, 
окружающий человека мир, который он видит, созерцает и интерпретирует, отображен в его речи, а в 
художественном произведении – в словах автора. Поэтому выбор слов в художественном тексте не 
бывает случайным; он обусловлен авторской задумкой и направлен на то, чтобы передать именно 
определeнный образ, смысл или мысль. M. Цветаева называет это "душевно-художественным 
рефлексом", без которого поэт не может быть поэтом [7: 67].  

Таким образом, все слова, которые употреблены автором в художественном произведении, и в 
поэтическом в частности, пропущены им через собственное миропонимание, призму окружающего мира. 
Именно человек и его ценностная система отражены в картине мира; в художественном же тексте все это 
передаeтся через автора, персонажей и т. п. (Тырышкина, 2002). Итак, этот мир не является простым, он 
сложен, так как представлен сквозь призму сознания автора, вобрав в себя объекты, ситуации, 
коллективную память, культуру и т. д. (Тырышкина, 2002; Падучева, 1988; Арутюнова, 1976; Казарин, 
1999; Потебня, 1990). А комплексность художественной картины мира, особенно поэтической, 
определяется ещe и его духовным содержанием. В пользу комплексности говорит и тот фактор, что 
художественная картина мира представляет и окружающий мир, и культуру данной нации, что делает ее 
в некотором смысле "национально" окрашенной, но, как указывалось выше, очень часто выражается 
именно сквозь призму восприятия автора, т. е. его личности, и, таким образом, она становится в 
определенном смысле индивидуальной. Иначе говоря, в ней сосуществуют и коллективная 
составляющая, и индивидуальная, что предполагает более глубокое исследование всех семантических и 
культурных пластов художественной картины мира. Авторская индивидуальность проявляется также в 
динамичности художественной картины мира, ибо один и тот же мир может по-разному восприниматься 
в разные моменты жизни авторa (Ревзина, 2002; Маглакелидзе, 1989; Тырышкина, 2002; Маслова, 2008). 
Думается, в данном контексте следует также учесть еще и факт присутствия самого читателя, поскольку 
он, как и автор, может по-разному воспринимать одно и то же произведение в силу разных факторов 
(эмоциональное состояние, система ценностей, социальные изменения и т. д.). Именно поэтому В. 
Маслова считает поэтическую картину мира ''насквозь антропологичной'', так как фактор человека в 
данном контексте необычайно силен.  

Известно, что концепт может репрезентироваться в языке в разных формах: и как отдельная лексема, 
и в качестве словосочетания (как в случае фразеологизмов), может быть выражен паремиями, 
свободными словосочетаниями; в художественном же тексте концепты – сложные, абстрактные, сугубо 
авторские понятия [4: 16]. Именно это способствует тому, что художественные концепты (далее ХК), 
сформировавшиеся в художественном тексте, и стали активно изучаться разными исследователям (Л. 
Бабенко, В. Зусман, A. Кузнецова, В. Пищальникова, И. Тарасова). Так, Л. Миллер выделяет четыре типа 
концептов: концепты чувств с этнокультурным содержанием, концепты, определяемые системой 
общественных регламентаций, аксиологические, художественно-эмотивные концепты. При этом 
И. Тарасова отмечает, что, вводя понятие художественного концепта, можно идти двумя путями: 
представляя его и как индивидуально-авторское, психическое образование, и как элемент национальной 
художественной традиции, национальной художественной картины мира [8: 10]. "Художественный 
концепт не есть образ, и если и содержит его, то случайно и частично. Но он, несомненно, тяготеет 
именно, прежде всего к потенциальным образам и также направлен на них" [1: 271]. Примечательно 
также мнение Л. Миллер о том, что концепт – это своеобразное ментальное образование, которое несет в 
себе эстетическую функцию и является ''универсальным художественным опытом, зафиксированным в 
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культурной памяти и способным выступать в качестве фермента и строительного материала при 
формировании новых художественных смыслов'' [8: 743]. В представлении Ю. Нельзиной ХК – результат 
''креативного, эстетического познания мира''. При этом она особо подчеркивает наличие субъективного 
фактора – творческого мировосприятия автора, которое и определяет индивидуальность его стиля и 
реализуемых через него понятий [9: 56]. Если в первой части своего определения Ю. Нельзина в 
некотором смысле соглашается с формулировкой Л. Миллер, то во второй части все же подчеркивает, 
что фактор наличия автора делает художественное произведение в определенном смысле 
индивидуальным и субъективным. В. Маслова при исследовании феномена художественного концепта 
отмечает, что они "индивидуальны, личностны, размыты и психологически более сложны", потому что 
именно опыт автора влияет на богатство его концептов [2: 45]. Иначе говоря, XK является единицей 
(ментальной) индивидуально-авторской картины мира, в которой отражены и эмоциональный опыт 
автора, и культурное наследие, и просто знания, или, говоря словами В. Зусмана, ''литературный концепт 
– такой образ, символ или мотив, который имеет "выход" на геополитические, исторические, 
этнопсихологические моменты, лежащие вне художественного произведения" [10: 14]. 

Вывод. Таким образом, изучение художественного текста позволяет постичь не только специфику 
языковой личности автора, но особенности реализации авторских интенций. А концепт – сложная 
мыслительная структура, которая получает в художественном тексте особое значение и осмысление; он 
репрезентирует ту картину мира, которую видит автор данного текста, и, одновременно, в нем 
проявляется индивидуально-авторская, национальная, языковая, художественная картины мира.  
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Гаспарян С. К., Геворгян Л. Ш. Особливості репрезентації концепта в художньому творі. 

У статті надано критичний огляд актуальних у лінгвістиці та літературознавстві поглядів стосовно 
дослідження поняття концепту загалом та аналізу авторських та художніх концептів зокрема, 
диференційовано основні поняття когнітивної лінгвістики, розглянуто специфіку використання 

концептів у художньому творі, проналізовано роль автора у створенні художньої та індивідуально-
авторської картини світу шляхом вибору певних мовних засобів і концептів. Доведено, що дослідження 
художнього тексту дозволяє зрозуміти не лише специфіку мовної особистості автора, а й особливості 

реалізації авторських інтенцій. 

Ключові слова: концепт, художня картина світу, індивідуально-авторська картина світу,  
художній твір. 

Gasparyan S. K., Gevorgyan L. Sh. Peculiarities of the Concept Representation in the Literary Text. 

The number of researches devoted to the study of literary concepts, the choice of specific linguistic means, the 
authors’ worldview, etc. has considerably increased in the contemporary linguistics and literary studies. The 

article offers the critical overview of current in linguistics and theory of literature issues devoted to the notion of 
the concept in general and to the notion of the authorial and literary concept in particular. The authors 

differentiate the basic cognitive linguistics notions, come up to the definition of the concept. Concepts build up 
the system of world view and due to specific syncretism of the concept and world picture the former gets a 

specific semantic meaning, which in its turn leads to the creation of the concept sphere of a certain language. 
The study also deals with unique features of the concept usage in the literary text, with the analysis of the 
author's role in creating the literary and individual world picture by using specific linguistic means and 

concepts. The words, used by the author in the literary text, pass through his / her own world understanding, 
through the prism of the outside world. It is the person and his / her axiological system that are reflected in the 

world picture, and in the literary text this is revealed through the author and personages. The results of the study 
prove that the study of the literary text leads to the understanding of not only the author's language personality 

but also to the understanding of author's intentions. 

Key words: concept, literary world picture, individual and authorial world picture, literary text. 
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АДЪЕКТИВНЫЕ И НАРЕЧНЫЕ УЗЛЫ 

Известно, что структурное языкознание в Азербайджане не получило развития, но в последнее время 
наблюдается оживление в этой области. Статья посвящена структурному синтаксису. Возникла идея 

об узлах связи в структурном синтаксисе. По иерархической лестнице глагольные узлы находятся на 
самой вершине дерева. Исследование в этой области ввелось в основном по глаголу. По сравнению с 
глагольными узлами, адъективные и наречные узлы менее исследованы. По этой причине в статье 

исследуются вопросы, связанные с адъективными и наречными узлами. Разные модели адъективного и 
наречного узла анализируются, приводятся схемы. В азербайджанском языкознании специальных работ, 
посвященных исследованию наречий, в т. ч. наречных узлов нет. Только в одной работе – в монографии 

Ю. Сейидова ''Словосочетания в азербайджанском языке'' (книга подготовлена на основе его же 
докторской диссертации) – исследуются наречные словосочетания. В наречных словосочетаниях в 

азербайджанском языке ведущим компонентом выступает наречие. Следует отметить две основные 
особенности наречных сочетаний в азербайджанском языке: а) внутриязычная особенность – наречные 

сочетания существенно отличаются и от именных, и от глагольных сочетаний; б) внешние 
особенности – наречные сочетания сильно отличаются от наречных сочетаний других, в т. ч. 

индоевропейских языков. В азербайджанском языке в наречных сочетаниях зависимые компоненты 
всегда являются в левой позиции; в таких сочетаниях вторым компонентом всегда выступает одно из 
наречий места, времени или образа действия. В азербайджанском языке наречие принимает аффиксы 
сказуемости, управляет другими словами и вместе с зависимыми от него словами образует наречное 
предложение. Наречие часто без аффиксов сказуемости выполняет функции сказуемого, образует 

наречное предложение. 

Ключевые слова: ядро, синтаксические связи, структурный синтаксис, главенствующая роль, член, 
центр предложения. 

Постановка проблемы. В традиционной грамматике члены предложения представляются таким 
образом: подлежащее и сказуемое являются главными членами предложения, при этом подлежащее 
имеет главенствующую роль; все другие члены предложения, в т. ч. сказуемое подчиняются ему; 
определение, дополнение и обстоятельства – второстепенные члены предложения. Лишь у 
азербайджанского языковеда А. Демирчизаде находим иной подход к вопросу о членах предложения. Он 
считает, что главными членами предложения являются сказуемое, подлежащее и дополнение – это 
первостепенные члены предложения, определение и обстоятельство – второстепенные члены 
предложения [1]. Но ни первый, ни второй взгляд не приемлем для синтаксиса структурной грамматики. 

Дело не в том, что они не отражают объективную реальность. Дело в том, что они не дают объективное 
представление об иерархической зависимости слов в предложении. Именно поэтому в структурном 
языкознании возникла идея об узлах связи. Узел – это сочетание слов с одним ведущим элементом (словом), 
который управляет всеми другими элементами (слов). Французский языковед Л. Теньер об узлах пишет 
следующее: ''Каждое полнозначное слово способно формировать узел. Мы будем различать столько типов 
узлов, сколько имеется типов полнозначных слов, а именно четыре: глагольный узел, субстантивный узел, 
адъективный узел и наречный узел'' [2: 114]. По определению того же автора, ''адъективный узел – это такой 
узел, центром которого является прилагательное'' [2: 115]. В структурном синтаксисе предложения тоже 
классифицируются в соответствии с природой центральных узлов: (1) глагольное предложение, (2) 
субстантивное предложение, (3) адъективное предложение и (4) наречное предложение. 

Целью статьи является исследование вопросов, связанных с адъективными и наречными узлами. 
Изложение материала. Рассмотрим сперва адъективный узел, а потом связанное с ним адъективное 

предложение.  
Чем больше валентность слова, тем больше у него сочетаемость. Валентность, т. е. сочетаемость у 

глагола больше, чем у субстантива, поэтому число возможных видов подчиненных элементов у глагола 
больше, чем у субстантива, в свою очередь валентность, т. е. сочетаемость у субстантива больше, чем у 
прилагательного, поэтому число возможных видов подчиненных элементов у имени существительного 
больше, чем у прилагательного. Эта формула Л. Теньером выражается так: ''По мере того как мы 
спускаемся все ниже по иерархической лестнице узлов, число возможных видов подчиненных элементов 
постепенно уменьшается. В частности, прилагательное может иметь в качестве подчиненного элемента 
только наречие. Возможные пути развертывания узла с центром – прилагательным (или адъективным 
узлом) – значительно сужены'' [2: 196]. 
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Во всех языках мира в качестве подчиненного элемента прилагательного выступает наречие. Это качество 
даже находит свое отражение в определении наречия: часть речи, которая определяет движение или 
состояние, а также качества, называется наречием. Наречие, которое определяет движение или состояние (т. е. 
глагола), входит в глагольный узел. А наречие, определяющее качества (т. е. прилагательного) входит в 
адъективный узел [3-6]. Наречие в функции зависимого члена в таком узле в схеме представляется под 
прилагательным и соединяется с прилагательным вертикальной линией синтаксической связи: 

 
Схема 1. 

Обычно в большинстве языков мира в письменной или устной речевой цепи наречие предшествует 
прилагательному, т. е. находится в препозиционном положении – первым идет наречие, а потом 
прилагательное: азерб. çox (olduqca) gözəl, анг. very good, нем. sehr gut, талыш. ve çok. Талышский язык 
входит в иранскую группу индоевропейской семьи языков, в немецком языке наречие стоит в 
препозиции по отношению к прилагательному. А входящее с ним в одну группу в персидском языке по 
отношению к прилагательному наречие находится в постпозиционном положении: ğəşənğe be siyar 
''очень красивый''. Персидский – не единственный язык с подобной структурой; и в других языках (за 
исключением талышского языка) той группы наблюдается подобное расположение. Кроме иранской 
группы языков ''в некоторых языках, обладающих выраженным центробежным порядком следования 
элементов, наречие иногда следует за прилагательным'' [2: 196-197], как в персидском языке.  

Прилагательное имеет способность подчинять себе наречие – сирконстант. Этой способностью, т. е. 
иметь в качестве подчиненного элемента наречие – сирконстант, оно, в какой-то мере, сближается с 
глаголом. Поэтому оно может выполнять функции сказуемого. В этой функции прилагательное находит 
отражение в определении предикативного прилагательного. Дело в том, что в некоторых индоевропейских 
языках, например, в русском языке, прилагательные употребляются в двух вариантах: в полном и 
усеченном. В русской лингвистической литературе они называются полными и краткими 
прилагательными. Краткие прилагательные в сочетании с вспомогательными глаголами часто выполняют 
функцию сказуемого предложения, т. е. предиката. Например: Вскоре он уже был готов вступить в борьбу 
за престол. Поэтому в западноевропейской лингвистической литературе краткие прилагательные часто 
называются предикативными прилагательными. Но, следует отметить, что глагол может управлять и 
актантами, и сирконстантами, а прилагательное управлять актантами не может; оно управляет только 
сирконстантами. Французский лингвист Л. Теньер считает, что ''именно в этом, со структурной точкой 
зрения, и состоит глубокое различие, которое существует между глаголом и прилагательным'' [2: 197]. 

Во французском языке ''признаки этого различия можно проследить и в наречиях, правда, 
относительно редко. Так, два наречия одного значения ''очень'' в основном употребляются: первое – с 
прилагательными, второе – с глаголом: ''очень красивая книга'', ''Эта книга очень красива'', ''Эта книга 
мне очень нравится'' [2: 197]. 

Что касается сочетаемости какого-то наречия c каким-то прилагательным или глаголом, это – не 
особенность французского или другого языка; во всех языках мира имеются слова, в т. ч. наречия, 
которые с одним словом (безразлично, прилагательным или глаголом) могут сочетаться: одни с 
прилагательным, другие с глаголом. Например, наречия çox и olduqca в азербайджанском языке имеют 
одно и то же значение – очень, но оба с прилагательным сочетаются, а наречие с глаголом не сочетаются: 
çox gözəl ''очень красивый'' и olduqca gözəl ''очень красивый'' употребляяются, çox gəlir  ''часто приходит'' 
употребляется, a наречие ''olduqca'' с прилагательным сочетается, с глаголом нет. Сочетаемость одних 
слов с другими словами или несочетаемость одних слов с другими – это национальная особенность 
языков и является семантическим универсалием [7: 202-246]. 

У названного автора далее читаем: ''Анализируя далее различие между глаголом и прилагательным, 
мы обнаруживаем, что глагол является преимущественно средством выражения процесса, действия или 
состояния. И именно потому, что он выражает процессы – действия, он должен иметь возможность 
управлять актантами. Но если это глагол состояния или предикативное прилагательное, то тогда он 
требует только сирконстантов. 
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В зависимости от природы сирконстантов возникает еще одно различие. Независимо от характера все 
сирконстанты могут определять процесс. Что же касается пространственных сирконстантов, то есть 
сирконстанты места и времени и они практически необходимы для характеристики времени и 
пространства, условий осуществления процесса – действия или состояния, выраженных глаголом или 
предикативным прилагательным, и напротив, они не находят себе применения как сирконстанты при 
атрибутивных определениях, в которых понятие процесса отсутствует. Поэтому прилагательное – 
атрибутивное определение – может иметь в качестве зависимых членов только наречия образа действия 
и количества [2: 197-198]. 

Чтобы обнаружить, что глагол ''является преимущественно средством выражения процесса, действия 
или состояния'', никакие анализы не нужны; это качества глагола входят в его определение. Глагол как 
часть речи и в классической лингвистике управляет другими членами предложения, даже, хотя обычно 
мы на это закрываем глаза, подлежащего предложения. Как мы указали, А. Демирчизаде единственным 
главным членом предложения считает глагол (вернее – сказуемое) [1]. Раз управление других слов – 
членов предложения – заложено в природу глагола, в структурной лингвистике глагол имеет 
возможность управлять актантами, куда входят не только дополнение, но и даже подлежащее 
классического синтаксиса. Но не все глаголы требуют управление актантами. Например, глаголы 
состояния, по своей природе, требуют только сирконстантов. Следует указать, что не только глаголы 
состояния, но и предикативные прилагательные, т. е. краткие прилагательные, когда они выступают в 
роли сказуемого в структурном синтаксисе, требуют сирконстантов.  

То, что свойственно прилагательному, свойственно и тем словам, которые в определенных условиях 
могут заменять прилагательное. К таким словам, например, относятся существительные и наречия (в 
структурном синтаксисе местоимение тоже берется за существительное). 

Наряду с субстантивами, глаголами и прилагательными наречия, которые в глагольных узлах 
выступают независимыми, могут образовывать наречные группы, как часто в структурном синтаксисе 
называют – наречные узлы. В таких узлах наречие является ядром группы, образует адвербиальное 
сочетание и имеет зависимые от него компоненты [3-6]. В индоевропейских языках зависимые 
компоненты в адвербиальных сочетаниях по отношению к наречию могут выступать и в пропозиции – 
левым распространением (например, very quickly, too soon в английском языке, очень хорошо, слишком 
поздно – в русском языке), и в постпозиции – правым распространением (например, quickly enough в 
английском языке), а в тюркских языках, в т. ч. в азербайджанском языке зависимые компоненты по 
отношению к наречию выступают только в препозиции – левым распространением (çox yaxşı ''очень 
хорошо'', çox pis ''очень плохо''). Но и в первом, и во втором случае связь между наречием и зависимыми 
компонентами в схемах указывается вертикальными линиями. 

 

 
Схема 2. 

Примечание: Часто в зарубежной лингвистической литературе ''наречия степени, которые не могут 
комбинироваться с глаголами, а только с прилагательными и другими наречиями, классифицируют как 
особый разряд слов под названием ''интенсификаторы'' very, too, pretty и др.'' [7: 130]. 

Наречные сочетания или наречные узлы могут состоять из двух, трех или четырех компонентов. Они 
соответственно называются двух, трех или четырехчленными сочетаниями. 

''Если прилагательное может иметь в качестве подчиненного элемента только наречие, то у наречия, 
расположенного в иерархии узлов еще ниже, по сравнению с прилагательным, возможности выбора 
подчиненных элементов тем более ограничены… будучи для глагола тем, чем прилагательное является для 
существительного, наречие делит с прилагательным (определением) не только свойство быть подчиненным 
элементом, но и свойство иметь в качестве зависимого члена другое наречие'' [2: 201-202]. Вот это другое 
наречие или другие наречия с ведущим наречием в качестве ядра составляют наречный узел. 

Исследователи указывают, что теоретически число наречий, подчиненных друг другу, не ограничено. 
Л. Теньер, например, пишет: ''Начиная с того момента, как мы опустились по иерархической лестнице 
синтаксических узлов до уровня наречия, ничто теоретически не ограничивает число наречий, 
подчиненных друг другу. Тем не менее каскады из трех наречий, зависимых друг от друга, уже редки'' [2: 
202]. Работа Л. Теньера хотя и называется ''Основы структурного синтаксиса'', в ней исследуются, в 
основном, материалы французского языка. И так, во французском языке ''каскады из трех наречий, 
зависимых друг от друга, уже редки''. Значит, о четырех и далее членных сочетаниях наречий во 
французском языке и говорит не стоит. Автор книги объясняет этот факт таким образом: ''Подобные 
обороты тяжелы потому, что тяжелы по форме наречия. Это становится очевидным еще и потому, что 
последовательность из двух наречий практически невозможна'' [2: 202]. А вот авторы книги 
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''Структурный синтаксис английского языка'' пишут о двух-, трех-, четырехчленных наречных 
сочетаниях, т. е. наречных узлах и подробно исследуют все три типа наречных узлов. Думаю, что 
высказывание английских языковедов, особенно о трех- и четырехчленных наречных сочетаниях (узлах) 
представляет научный интерес и для исследователей других языков, привожу их высказывание: 
''Наиболее характерными трехчленными сочетаниями с ядром наречием времени являются сочетания, в 
которых обе левых позиции заняты ''интенсификаторами'': so very long, rather too early. Кроме того, 
крайнюю левую позицию занимают и существительные, и субстантивные словосочетания с 
обозначением времени: seconds too late, twenty minutes too early. 

В трехчленных сочетаниях с наречными места в качестве ядра в позициях зависимых компонентов 
обычно бывают использованы наречия: Mother was equally far behind (Durrel). Помимо этого, крайняя 
левая позиция может быть занята ''интенсификаторами'': very far away и субстантивными 
словосочетаниями few steps farther down [8: 56]. 

В азербайджанском языкознании специальных работ, посвященных исследованию наречий, в т. ч. 
наречных узлов не имеется. Только в одной работе – в монографии Ю. Сейидова ''Словосочетания в 
азербайджанском языке'' (книга подготовлена на основе его же докторской диссертации) – исследуются 
наречные словосочетания [9]. 

В наречных словосочетаниях в азербайджанском языке ведущим компонентом выступает наречие. 
Наречные сочетания, т. е. наречные узлы в азербайджанском языке, впрочем как и во всех языках мира, 
мало используются. Следует отметить две основные особенности наречных сочетаний в 
азербайджанском языке: а) внутриязычная особенность – наречные сочетания существенно отличаются и 
от именных, и от глагольных сочетаний; б) внешние особенности – наречные сочетания сильно 
отличаются от наречных сочетаний других, в т. ч. индоевропейских языков. 

В азербайджанском языке в наречных сочетаниях зависимые компоненты всегда являются в левой 
позиции; в таких сочетаниях вторым компонентом всегда выступает одно из наречий места, времени или 
образа действия, например: ''выше дома'', ''быстрее света'', ''быстро как птица'', ''очень медленно'', ''рядом 
с тобой'' и т. д. 

Следует указать на два отличительных момента между наречными сочетаниями азербайджанского и 
индоевропейских языков: 

1) В азербайджанском языке зависимый компонент всегда предшествует ядру сочетания, т. е. 
наречия, вернее – зависимый компонент находится в левой позиции по отношению к наречию, а в 
индоевропейских (например, в русском или английском языках) зависимый компонент может находить и 
в препозиции – левой позиции, и в постпозиции – правой позиции по отношению к наречию. Примеры из 
азербайджанского языка: lap yavaş (getmək) ''очень медленно (ходить)'', lap yavaş (qaçmaq) ''очень 
медленно (бежать)'', ürəkdən uzaq ''далеко от (сердца)'', Moskvadan uzaq ''далеко от Москвы''. 

Примеры из русского языка: в препозиции – очень быстро, слишком медленно; в постпозиции – 
далеко от дома, рядом с тобой. Примеры из английского языка: в препозиции – too far, very close, a 
moment later; в постпозиции – yesterday afternoon, tomorrow morning. 

2) В индоевропейских языках наречие управляет только наречием, т. е. в наречных сочетаниях 
зависимым компонентом при ядре – наречии – может только быть наречие, а в азербайджанском языке в 
наречных сочетаниях зависимым компонентом при наречии кроме наречия могут быть и 
существительные, и местоимения, которых в структурном синтаксисе называют субстантивами. Именно 
исходя из этого, Ю. Сейидов наречные сочетания подразделяет на две группы: 

а) Наречие + наречие. В этом типе наречных сочетаний первым компонентом обычно выступают 
количественные наречия, а второй компонент может выражаться наречием образа действия 
(качественные наречия), а иногда наречия места или времени. В таких наречных сочетаниях первый 
компонент объясняет второй компонент в количественном отношении, выражает количество, степень 
способа; например, çox kəskin ''очень остро (говорить)'', bir qədər tez ''чуть раньше (начинать)'', bir qədər 
aralı ''интервалом (ходить)'', bir qədər yavaş ''слишком тихо (говорить)'' и т. п. Между компонентами 
таких сочетаний имеется синтаксическая связь примыкания. Сочетание наречие + наречие – самый 
употребительный тип наречных сочетаний. Вероятно, именно поэтому в западной лингвистике этот тип 
наречных сочетаний является единственной формой существования наречных сочетаний. 

б) существительное + наречие, местоимение + наречие. В азербайджанском языке иногда первый 
компонент наречных сочетаний выражается именем существительным или местоимением; например: 
dostlardan aralı ''вдали от друзей'', hamıdan tez ''медленнее муравья'', qatardan tez ''быстрее поезда'', 
hamıdan tez ''быстрее всех'' и др. В таких наречных сочетаниях обычно первый компонент выражается 
существительным или местоимением в исходном падеже. Между компонентами таких наречных 
сочетаний существует синтаксическая связь управления. 

В азербайджанском языке наречные сочетания являются двух- и трехчленными; употребление 
четырехчленных наречных сочетаний в азербайджанском языке нами не наблюдается. В сущности, в 
азербайджанском языке не имеются даже трехчленные наречные сочетания. В трехчленных наречных 
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сочетаниях таких, как quş kimi tez ''быстро как птица'', bir qədər ucadan ''чуть громче'' и т. п. слова kimi, bir 
''один'' не являются полноправными членами сочетания; в первом примере слово kimi является 
послелогом, а во втором примере слово bir употребляется не в значении числительного один, а в 
значении частицы. В обоих случаях оба слова относятся к вспомогательным частям речи и в схеме как 
самостоятельные члены наречного сочетания не указываются. Для азербайджанского языка послелоги и 
частицы ''интенсификаторами'' не являются. Поэтому трехчленные наречные сочетания 
азербайджанского языка в схеме синтаксической связи указываются как двухчленные наречные 
сочетания. Сравним следующие наречные сочетания: 

а) двухчленные: olduqca yavaş ''слишком медленно'', çox tez ''очень быстро'', həddindən uca ''слишком 
громко''. 

б) трехчленные: bir qədər yavaş ''немного медленно'', bir qədər tez ''немного быстро'', bir qədər uca 
''немного громко''. 

 

   
Схема 3. 

Независимое наречие, т. е. наречие, которое в предложении от других слов не зависит, может 
образовывать предложение. ''Наречное предложение – это такое предложение, центральный узел которого – 
наречный'' [2: 116]. В так называемых номинативных языках (например, индоевропейских, тюркских и др.), 
где существительное и глагол различаются наибольшим распространением, сказуемое в предложениях 
выражается глаголом. В порядке уменьшения за глагольными предложениями следуют субстантивные 
предложения, которых в классическом синтаксисе вместе с адъективными предложениями называют 
именными предложениями (в именных предложениях сказуемое выражается существительным, 
прилагательным, числительным и местоимением), потом – адъективные и наречные предложения. 

Еще в конце 50-х годов XX столетия французский языковед Л. Теньер подробно исследовал 
употребление наречных предложений во французском языке, рассматривал некоторые аспекты 
употребления этих предложений в немецком языке [2: 204-205]. В лингвистической литературе в 
английском, русском и азербайджанском языках не обнаружены специальные разделы, где 
исследовалось бы употребление наречных предложений в этих языках. Следует отметить, что в 
тюркских, в т. ч. в азербайджанском, языках любое слово из основных частей речи, и даже из 
вспомогательных частей речи, приобретая аффиксы сказуемости – личные окончания – может выступать 
в роли сказуемого предложения. В этом вопросе наречие не составляет исключения. В азербайджанском 
языке наречие, приобретая аффиксы сказуемости, может создавать наречный узел, выступать в роли 
сказуемого предложения. Этот вопрос требует специального исследования. Наречные предложения 
могут быть придаточными предложениями места, времени, образа действия, степени, качества и 
количества. Вероятно, наречные предложения могут выступать и в роли главного предложения. 

Как известно, в азербайджанском языке наречие принимает аффиксы сказуемости, управляет другими 
словами и вместе с зависимыми от него словами образует наречное предложение. Но в этом же языке наречие 
часто без аффиксов сказуемости выполняет функцию сказуемого, образует наречное предложение: 

Gözdən uzaq, könüldən iraq – ''Вдали от глаз, вдали от сердца'' (Притча). 
Aşıq eldən yuxarı, 
Şana teldən yuxarı, 
Aşıq bir şey görübdür, 
Dizi beldən yuxarı – ''Ашуг выше еля, Гребешок выше волос, Ашуг нашел кого-то, у которой колено 

выше плеч'' (Загадка).  
В первом примере слова uzaq и iraq ''далеко'', во втором примере слово yuxarı ''верх, выше'' является 

наречием и без специального оформления выполняет функцию сказуемого предложения. 
Вывод: 1. Наряду с субстантивами и глаголами прилагательное тоже образует своеобразный узел. 

Этот узел называется адъективным узлом. Наречие может управлять зависимыми от него словами и 
составить наречный узел. 

2. По иерархической лестнице узлов адъективный узел имеет меньше элементов, подчиняющихся 
прилагательным. Это происходит оттого, что в сравнение с глаголом и субстантивами 
(существительными) прилагательное имеет меньше сочетаемости с другими словами. 

3. В языках мира зависимые компоненты в адвербиальных сочетаниях по отношению к наречию 
могут выступать и в препозиции – левым распространением, и в постпозиции – правым 
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распространением. В индоевропейских языках, в адъективных узлах прилагательное можно заменить 
причастиями. 

4. По сравнению с глагольными, субстантивными и адъективными узлами число зависимых 
компонентов в наречных узлах идет убывающим порядком. 

5. Наречие – ядро наречного узла, управляя зависимыми от него компонентами, может образовать 
предложение. В таких предложениях наречие выполняет функцию сказуемого, а предложение 
называется наречным предложением. 
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Алієва Нармін Абульфаз кизи. Ад'єктивні і прислівникові вузли. 

Відомо, що структурне мовознавство в Азербайджані не отримало розвитку, але останнім часом 
спостерігається пожвавлення у цій галузі. Статтю присвячено структурному синтаксису. Виникла ідея 

про вузли зв’язку в структурному синтаксисі. В ієрархічній драбині дієслівні вузли знаходяться на 
вершині дерева. Дослідження в цій галузі велися переважно по дієслову. Порівняно з дієслівними вузлами, 
ад’єктивні та прислівникові вузли є менш дослідженими. З цієї причини у статті досліджено питання, 
пов’язані з ад’єктивними і прислівниковими вузлами. Різні моделі ад’єктивного і прислівникового вузла 
проаналізовано, наведено схеми. В азербайджанському мовознавстві спеціальних робіт, присвячених 
дослідженню прислівників, в т. ч. прислівникових вузлів немає. Тільки в одній праці – в монографії Ю. 

Сейідова ''Словосполучення в азербайджанській мові'' (книгу підготовлено на основі його дисертаційної 
праці) – досліджено прислівникові словосполучення. У прислівникових словосполученнях в 

азербайджанській мові головним компонентом є прислівник. Варто зазначити дві головні особливості 
прислівникових словосполучень: а) внутрішньомовна особливість – прислівникові словосполучення значно 

відрізняються від іменних, і від дієслівних словосполучень; б) зовнішні особливості – прислівникові 
словосполучення сильно відрізняються від прислівникових словосполучень інших, в т. ч. Індоєвропейських 
мов. В азербайджанській мові в прислівникових словосполученнях залежні компоненти завжди є в лівій 

позиції; в таких словосполученнях другим компонентом завжди виступає один із прислівників місця, часу 
або образу дії. В азербайджанській мові прислівник набуває афіксів присудка, керує іншими словами і 
разом із залежними від нього словами створює прислівникове речення. Прислівник часто без афіксів 

присудка виконує функцію присудка, створює прислівникове речення. 

Ключові слова: ядро, синтаксичні зв'язки, структурний синтаксис, головна роль, член, центр речення. 

Alieva Narmin Abulfaz kyzy. Adjectival and Adverbial Junctions. 

It is known that structural linguistics in Azerbaijan is not developed, but it has recently seen a revival in this 
area. The article is devoted to the structural syntax. The idea of communicational junctions is developed in the 

structural syntax. In the hierarchy verb junctions are on the top of the tree. Studies in this area are mainly 
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introduced by the verb. In the comparison with verbal units, adjectival and adverbial junctions are less 
investigated. For this reason, the article explores the issues, associated with the adjectival and adverbial 
junctions. Different models of adjectival and adverbial junctions are analyzed, schemes are given. In the 

Azerbaijan linguistics special works, devoted to the adverb investigation, including adverbial junctions, are 
absent. Only one study – in the monograph by Yu. Seyidov " Phrases in the Azerbaijani Language" (the book is 
prepared on the basis of his own doctoral dissertation) investigates adverbial phrases. In adverbial phrases in 
Azerbaijani Language the leading component is an adverb. Two main features of adverbial combinations in the 
Azerbaijani language should be noted: a) the inner language peculiarity – adverbial combinations significantly 

differ from the verb and noun combinations; b) external features – adverbial combinations are very different 
from other ones, including from Indo-European languages. In the Azerbaijani language in the adverbial 

combinations dependent components are always in the left position, in such combinations the second component 
is always the one of the adverbs of place, time or mode of action. In the Azerbaijani language the adverb takes 
affixes of predicate and manages other words, together with its dependent words creates adverbial sentences. 

But in the same language an adverb often without predicative affixes functions as a predicate, creates an 
adverbial sentence. 

Keywords: core, syntactic relations, structural syntax, leading role, member, sentence centre. 
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АДЕКВАТНІСТЬ ВІДТВОРЕННЯ РОЗМОВНО-СИЛЕНЦІЙНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ТРЬОХ 
КРАПОК В УКРАЇНСЬКОМУ ПЕРЕКЛАДІ РОМАНУ П. МОДІАНО "НЕДІЛІ В СЕРПНІ" 

У статті представлено проблематику функціонального аспекту трьох крапок у розмовному дискурсі та 
розкрито сутність їхнього розмовно-силенційного функціонування у художньому тексті. З’ясовано природу 

експресивного використання трьох крапок у мовленні героїв у творах П. Модіано. Обґрунтовано 
пунктуаційно-стилістичну домінантність трьох крапок у романі П. Модіано "Неділі в серпні". Зіставний 

аналіз оригіналу й українського перекладу досліджуваного роману виявив методи і засоби передачі 
функціонального навантаження трьох крапок першотвору, що сприятиме пошуку оптимальних способів 

відтворення у перекладі пунктуаційного вираження змістової та, особливо, експресивної інформації 
оригіналу, зокрема в умовах сучасної тісної міжмовної і міжкультурної комунікації. 

Ключові слова: три крапки, розмовно-силенційне функціонування, експресивність, оригінал, переклад, спосіб. 

Актуальність дослідження зумовлена загальним антропоцентричним спрямованням сучасної 
лінгвістики та перекладознавства і визначається необхідністю виявлення способів пунктуаційно-
графічного оформлення французьких художніх текстів, які виникають в умовах зближення розмовного 
компонента художнього твору з живим розмовним мовленням пересічного франкофона. Зіставне 
вивчення функціонування пунктуаційно-графічних засобів колоквіальної сфери загалом і трьох крапок 
зокрема в сучасних умовах тісної міжмовної і міжкультурної комунікації сприяє пошуку найбільш 
оптимальних способів відтворення у перекладі пунктуаційного вираження змістової та, особливо, 
експресивної інформації першотвору. 

Для здійснення адекватного перекладу іншомовного літературного твору необхідно аналізувати всі мовні 
елементи, які беруть участь у його створенні. З цієї точки зору важливими видаються пунктуаційні знаки, що 
виконують в тексті подвійне завдання: з одного боку, вони розділяють і виокремлюють компоненти речення, 
сприяючи його правильному прочитанню, з іншого боку, допомагають читачеві зрозуміти прихований зміст, 
закладений автором в абзаці або в більшому текстовому уривкові [1: 173-176]. Розвиток пунктуаційної 
системи відбувається разом зі змінами в літературній мові, на який впливає розмовна мова. Прагнення 
передати в тексті живу мову змушує письменників користуватися знаками пунктуації не так, як вимагають 
нормативні правила. Якщо в класичній прозі пунктуаційна розстановка проводилася переважно за 
граматичним принципом, то в сучасній мові з’являється все більше текстів, знаки в яких розміщені за 
інтонаційним принципом [2: 38-39]. Крім того, вживання пунктуаційних знаків у прозі часто служить для 
того, щоб скоротити обсяг тексту, зберігши, а іноді й збільшивши обсяг інформації.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Функціонування пунктуаційних знаків на позначення 
мовчання та інших станів, емоцій і переживань мовця є предметом вивчення різних студій 
(Н. Пушкарьова [1], Г. Акімова [2], Т. Анохіна [3: 58], Н. Валгіна [4], А. Гнатюк [5: 104-111], 
А. Канафьєва [6], А. Корольова [7] та ін.). 

Мета дослідження полягає у з’ясуванні шляхів досягнення адекватності відтворення розмовно-
силенційного функціонування трьох крапок в українському перекладі роману П. Модіано "Неділі в серпні". 

Об’єктом дослідження є функціонування трьох крапок у художньому дискурсі, а предметом – 
відтворення розмовно-силенційного функціонування трьох крапок в українському перекладі. 

Матеріалом дослідження служать оригінальний та перекладний тексти роману П. Модіано "Неділі в 
серпні".  

Методологічною основою роботи слугують описовий, дискурсивний та зіставний методи 
дослідження. 

Теоретичне і практичне значення роботи. Наукова розвідка є певним внеском у теорію перекладу 
розмовного мовлення, порівняльної стилістики та лінгвістики тексту. Матеріал роботи можна 
використати у подальших дослідженнях пунктуаційних явищ розмовного мовлення, а також під час 
підготовки до практичних занять з курсів "Теорія і практика перекладу" та "Соціолінгвістичні проблеми 
перекладу", написання курсових, дипломних та магістерських робіт із розглядом лінгвістичних та 
перекладознавчих аспектів розмовного мовлення. 

Наукова новизна роботи полягає в обґрунтуванні комунікативної поліфункціональності трьох 
крапок у художньому дискурсі, а також те, що вперше досліджено шляхи досягнення адекватності 
відтворення в українському перекладі розмовно-силенційного функціонування трьох крапок у 
французькому художньому творі. 
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Виклад основного матеріалу. Графічні знаки загалом і три крапки зокрема відзначаються 
поліфункціональністю, оскільки, як влучно помічає Т. Анохіна, вони виконують в тексті не лише 
синтаксичну функцію, а й семантизують емоційність та екстеріорізують силенційні компоненти 
комунікації [3], модусом існування якого виступає й мовлення персонажів, стилізоване під живий, 
експресивно-інтерактивний розмовний дискурс.  

Ґрунтовно вивчаючи проблематику семантичних і стилістичних особливостей пунктуаційних знаків, 
Н. Валгіна [4: 58-59] фокусує увагу на функціонуванні трьох крапок, які поруч із притаманною їм 
загальною відокремлювальною функцією, володіють цілим арсеналом конкретних, різноманітних 
значень, які найчастіше пов’язані з емоційною стороною мови тексту, а частково й зі змістовною. Три 
крапки можуть виступати знаком, що передає незавершеність думки, переривчастий характер мовлення 
персонажа, його важкість, викликане певною емоційною напругою, позначає припинення оповіді з волі 
автора (героя), многозначність сказаного, вказує на контрастність сприйняття, інше, приховане значення 
слів, що складають висловлювання. 

Питання функціонального навантаження знаків французької пунктуації загалом і трьох крапок 
зокрема висвітлюють у своїх працях М. Гревісс і А. Гуз [8], Н. Каташ [9], М. Рігель, Ж.-К. Пелла і 
Р. Ріуль [10], Ж. Дрійон [11], Н. Шігарєвская [12] та ін. 

Як відомо, використання трьох крапок, насамперед, асоціюється із позначенням незавершеності 
(М. Гревісс і А. Гуз [8: 137], Н. Каташ [9: 63], М. Рігель, Ж.-К. Пелла і Р. Ріуль [10: 90], Ж. Дрійон: [11: 
406], М. Лехтінен [13] та ін). За Н. Каташ [9: 63], три крапки "виражають невиконану дію" і позначають 
щось "недомовлене, невисловлене, але експліцитно, експресивно". Як влучно підсумував П. Клодель: 
"Крапка – це все, три крапки – це ще не все" [9: 63]. Іншими словами, на додаток до позначення 
неповноти, три крапки, як правило, передають певний підтекст [11: 406].  

Функціонування цього пунктуаційного знака також часто порівнюють із знаками паузації в усному 
мовленні. Так, М. Гревісс і А. Гуз [8: 138] та М. Лехтінен [13] вважають, що три крапки можуть бути 
використані для позначення "неграматичних" пауз, наприклад, коли необхідно відтворити вагання мовця 
чи виокремити якесь слово й акцентувати на ньому увагу. 

Роль трьох крапок як невід’ємного елемента французької пунктуаційної системи у художньому 
тексті, стала предметом лише окремих наукових розвідок (М. Лехтінен [13], Ф. Андросова [14], 
О. Мельничук [15], що свідчить про малодослідженість функціонального аспекту трьох крапок, особливо 
у розмовно-стилізованому мовленні героїв французького прозового твору, які є об’єктом нашого 
перекладознавчого дослідження, визначаючи його теоретичну і практичну значущість для комплексного 
розвитку перекладознавчої теорії розмовного дискурсу.  

Пунктуаційні знаки як засоби експресивного синтаксису здатні повідомляти про присутність автора в 
тексті. Таке використання пунктуаційних знаків пов’язане з поняттям "авторський знак", тобто "системи 
пунктуаційних знаків, характерних для стилю певного автора" [14]. Виділяючи значущі частини 
висловлювання, вони надають йому певної експресивності. Домінування окремого знака, як наприклад, 
трьох крапок, є виразником експресивності в тексті, привертаючи увагу читачів завдяки створенню 
певного забарвлення текстової тканини. 

Прикладом експресивного використання авторського знаку, зокрема трьох крапок, є мовлення героїв 
у творах П. Модіано. Лише на 168 сторінках роману "Неділі в серпні" [16] ми виявили 612 знаків "три 
крапки", тому можемо говорити про три крапки як пунктуаційно-стилістичну домінанту твору, яка 
привернула нашу увагу у перекладознавчій площині. 

Як вважають дослідники (А. Канафьєва [6], М. Гревісс і А. Гуз [8], Н. Каташ [9], Н. Шігарєвская [12], 
О. Мельничук [15]), пунктуаційний знак "три крапки" позначає паузи усного мовлення у художньому 
дискурсі, викликані причинами внутрішнього і зовнішнього характеру. А. Гнатюк слушно відносить 
навмисне чи мимовільне обривання висловлювання мовцем із різних мотивів (роздуми, бажання 
виправити сказане, боязкість, вагання у виборі форми вираження, пошук потрібного слова, сумнів у 
доцільності висловлювання, різні емоції та ін.) до внутрішніх причин [5], що вимагає від перекладача 
творчого підходу до відтворення функціонального навантаження вихідних трьох крапок. 

Недарма, А. Канафьєва називає три крапки, що позначають незакінченість висловлювання, 
смисловим знаком [6]. Так, П. Модіано використовує цей знак, оскільки "вербальна" картина видається 
йому недостатньою: говорити можна було б і далі, нескінченно... У цьому випадку, завдяки трьом 
крапкам читач може сприймати текст, виходячи з власного життєвого досвіду.  

Проблема ж досягнення адекватності перекладу художнього тексту, насиченого трьома крапками як 
стилістичною домінантою, є недослідженою і тому актуальною в українському перекладознавстві. У 
нашій розвідці обмежуємося з’ясуванням можливості адекватного відтворення функціонального заряду 
трьох крапок як елемента розмовного компонента прозового твору. 

Стилістичні особливості трьох крапок проявляються на інтерактивному рівні, зокрема для підготовки 
співрозмовника не до тієї відповіді, на яку він очікує. Часто ці знаки пунктуації слугують для створення 
"ефекту усного мовлення" в письмовому діалозі [13 ]. З цим твердженням М. Лехтінен не можемо 
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погодитися, адже три крапки створюють не "ефект", а є елементом усного експресивного синтаксису, 
який все більше "завойовує" текстове поле сучасного художнього твору у франко-українській площині.  

Письменник немов запрошує читача до роздумів, спільного з ним переживання, вкладеного чи не 
вкладеного в уста персонажа. Поставлена крапка замість трьох крапок у певному фрагменті змінила б 
характер речення, зробивши його нейтральним, бо містить закінчену інформацію, що зменшило б емотивність 
художнього тексту [14]. Звідси випливає, що три крапки виконують експресивну функцію у тексті. 

Аналіз фактичного текстового матеріалу дозволив виявити Є. Кузнєцовій такі основні функції трьох 
крапок у позиції кінця речення в прозовому творі: вказівку на неординарну ситуацію чи висловлювання 
автора чи персонажа; посилення іронії; створення комічного ефекту; здатність характеризувати суб’єкта 
мовлення; імітацію розмовної мови з її ситуативністю, непідготовленістю та слабооформленістю; 
доповнення мовної характеристики персонажа; фокусування на різні емоції героя (здивування, подив, 
відчуття радості, образи, незадоволення), при цьому не називаючи самі почуття [17: 108-110]. 

Натомість, М. Рігель, Ж.-К. Пелла і Р. Ріуль [10: 91] звертають увагу, що три крапки можуть бути 
використані, зокрема, щоб "розірвати внутрішній монолог", маркувати "у мовленні емоційність, 
сором’язливість, гнів, печаль чи інші почуття", "викликати очікування, або продовження речення". 
Водночас Ж. Дрійон [11: 404-426] додає до типових функцій трьох крапок ще й те, що вони можуть 
виражати підтекст чи нерішучість, затушоване запитання, репліку з відповіддю, пом’якшити кінець 
речення; сигналізувати про "рваний" синтаксис або виправдати раптову зміну граматичної конструкції, 
пов’язати наступне з попереднім і вказати на дотримання / недотримання правил їхнього вживання.  

Зіставний аналіз оригіналу й українського перекладу роману П. Модіано "Неділі в серпні" дозволив 
виявити кількісні та якісні показники відтворення трьох крапок. Квантитативний підхід до аналізу свідчить 
про непропорційне співвідношення кількості трьох крапок у перекладі (408 одиниць) і першотворі (612 
одиниць). Проте це не означає, що у перекладі випущено саме те число трьох крапок, яке випливає з різниці 
між 612 і 408, тобто 204, що є рівно третиною від одиниць, використаних письменником. У результаті 
детального аналізу з’ясовано, що перекладач випустив більше, ніж третину вихідних трьох крапок, 
перекладаючи роман П. Модіано, оскільки іноді він вживає цей пунктуаційний знак там, де його немає в 
оригіналі, чим, мабуть, хоче частково компенсувати його функцію на текстовому рівні, що певною мірою 
не зовсім сприяє адекватному сприйняттю експресивного заряду як розмовного компонента тексту, так і 
твору загалом, епізодично надаючи перекладному тексту більшої експресивності. 

Чомусь в оригіналі вуличний торговець, який, побачивши оповідача, втратив своє красномовство і 
заговорив стриманіше, схвально, але не надто емоційно, як це відтворено у перекладі (– Чудово! Вам 
дуже личить, пані [16]...), промовив до білявої кучерявої жінки, що саме приміряла шкіряне пальто: – Il 
vous va à merveille, madame [18]. 

Водночас уже в наступній репліці персонажа перекладач заміняє три крапки як маркер паузації та вагання 
знаком оклику, надаючи синтаксичній одиниці іншої, ніж у першотворі, функціональної тональності:  

– C’est une véritable occasion, madame… au prix américain… Vous devriez [18]… 
– Це справжня знахідка, пані! Ціна, як в Америці... Вам [16]... 
На наш погляд, вірніше було б застосувати прийом синтаксичної трансформації, виносячи звертання 

"пані" на початок репліки із трьома крапками після нього (– Пані… Це ж справжня знахідка.), що цілком 
зберегло б функціональне навантаження досліджуваного пунктуаційного знака у перекладному тексті. 

Три крапки допомагають передати сильне збентеження Фредеріка від зненацької зустрічі з Жаном 
(оповідачем):  

– Quelle bonne surprise… J’ai l’œil… Je vous ai tout de suite reconnu [18]…  
Натомість перекладач вирішує позбавити читача співпереживання з героєм, вилучаючи три крапки з 

перекладного тексту, об’єднуючи два речення (J’ai l’œil… Je vous ai tout de suite reconnu…) в одне (Я 
відразу вас помітив.), описово відтворюючи яскравий фразеологізм avoir l’œil ("мати гостре око").  

– Яка несподіванка! Я відразу вас помітив [16]. 
Навіть коли до Фредеріка повертається самовпевненість, він продовжує тримати читача в напрузі, не 

завершуючи свою думку: 
– Tu peux démonter tout ça [18]…  
Водночас Я. Коваль і В. Карпенко не дали можливості читачеві самому визначити, на що "натякають" 

три крапки:  
– Можеш вантажити товар [16].  
Та найчастіше перекладачі адекватно відтворюють три крапки, які позначають нерішучість персонажа, 

зокрема у фрагменті, коли Фредерік не знав, як розпочати розмову з Жаном про їхні стосунки із Сільвією:  
– Je voudrais mettre quelque chose au point avec vous… 
Il me considérait d’un œil éteint. 
– Voilà… Je n’étais pas marié avec Sylvia malgré les apparences… Ma mère ne voulait pas de ce mariage [18]… 
– Я хотів би з вами дещо з’ясувати... – Він звів на мене згаслий погляд. – Так от... Ми не були з 

Сільвією одружені, хоч і вдавали... Цього не хотіла моя мати [16]. 
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Завдяки вживанню трьох крапок П. Модіано немов ідентифікує паузи у мовленні героя, що робить 
його висловлювання живим, справжнім, а нестилізованим, адже саме розмовне мовлення має як 
вербальні, так і невербальні засоби вираження. 

– Vous vous rappelez ma mère… Ce n’était pas une femme facile… Il y avait des problèmes d’argent entre 
nous… Elle m’aurait coupé les vivres si je m’étais marié avec Sylvia [18]… 

У першому реченні репліки три крапки відіграють роль затушованого запитання, тому перекладачі 
замінюють їх у цільовому тексті знаком питання. На наш погляд, краще було б поєднати знак питання із 
трьома крапками і таким чином зберегти функціональну відповідність оригіналу та перекладу: 

– Ви пам’ятаєте мою матір? Вдачу вона мала важку... Вся справа була в грошах. Мати лишила б 
мене без шматка хліба, якби я одружився з Сільвією [16]... 

Тут підтверджується відома теза про змістовне наповнення художньої форми, адже три крапки як одиниця 
формального боку художнього тексту володіє змістовою інформацією, а відповідно й функціонально-
прагматичним навантаженням. Тому перекладачеві варто звертати увагу на адекватне відтворення 
функціональної маркованості вихідного пунктуаційного знака, на що впливає й інтенція автора, який творить 
свій стиль, емотивно заряджаючи одиниці свого письма, тим паче розмовно маркованого. 

Частково зберігаючи три крапки у перекладі, Я. Коваль і В. Карпенко дещо навіть експериментують, 
розміщуючи цей пунктуаційний знак на свій розсуд і здійснюючи паузацію там, де вона позначається 
іншими маркерами розмовного синтаксису, наприклад повторами.  

– Elle voulait faire croire que nous étions mariés… C’était pour elle une question d’amour-propre… Et moi, 
je me suis conduit comme un lâche… J’aurais dû me marier avec elle [18]… 

– Сільвія тільки вдавала, що ми одружені. Для неї це було питання самолюбства. А я... Я повівся, як 
боягуз. Треба було одружитись [16]... 

Таке поєднання експресивно маркованої пунктуації із емоційно зарядженим елементом синтаксики 
прозового твору як методу відтворення іншомовного розмовного мовлення видається цікавим з точки 
зору сучасного перекладознавства. 

Пауза, позначена трьома крапками, може виражати дискомфорт або ж навіть страх, щоб не викликати 
в пам’яті певні моменти життя чи не розворушити старі рани, не зробити боляче співрозмовнику [19: 
231] чи собі. Така функціональна особливість трьох крапок простежується й романі "Неділі в серпні", 
зокрема в епізоді, коли Вількур лежав у темряві, вимкнувши лампу, заплющивши очі, і його почали 
заколисувати далекі голоси, що співали хорал, як раптом задзвонив телефон. Це був Фредерік, який 
говорив тихо, майже пошепки, немов з острахом: 

– Allô… C’est Villecourt…  
– ?... 
– Je vous dérange ? J’ai trouvé votre numéro dans l’annuaire… 
– ?... 
– Je vous dérange ?… 
– Pas du tout [18]. 
У перекладі простежуємо випущення трьох крапок, що зменшує функціональну відповідність 

вихідного та цільового текстів: 
– Алло!.. Це Вількур. 
– ?... 
– Я вас потурбував? Ваш телефон я знайшов у довіднику. 
–?... 
– Я вас потурбував? 
– Ні [16]. 
Висновки. Розмовне мовлення загалом і французьке зокрема характеризуються явищем паузації, яке 

виконує різноманітні функції і основним його інструментом виступає, на наш погляд, пунктуаційний знак 
"три крапки", тому до відтворення його функціональних особливостей, актуалізованих конкретним 
письменником у своєму творі, необхідно підходити відповідально, не зменшувати роль такого специфічного 
знака, бо недооцінка елемента прозового твору може призвести до втрати як цілісної ритміко-семантичної 
картини тексту, так і до зменшення емотивного ефекту перекладного твору на цільового читача. 

Виявлені шляхи відтворення розмовно-силенційного функціонування трьох крапок в українському 
перекладі роману П. Модіано "Неділі в серпні" свідчать про можливість досягнення адекватності 
передачі досліджуваного явища у цільовому текстові.  

Перспективними видаються дослідження розмовної просодичності художнього дискурсу у 
перекладознавчій площині. 
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Билас А. А. Адекватность воспроизведения разговорно-силенционного функционирования 
многоточия в украинском переводе романа П. Модиано "Воскресенье в августе". 

В статье представлена проблематика функционального аспекта многоточия в разговорном дискурсе и 
раскрыта сущность их разговорно-силенционного функционирования в художественном тексте. 

Выяснена природа экспрессивного использования многоточия в речи героев в произведениях П. Модиано. 
Обоснована пунктуационно-стилистическая доминантность многоточия в романе П. Модиано 

"Воскресенье в августе". Сопоставительный анализ оригинала и украинского перевода исследуемого 
романа обнаружил методы и средства передачи функциональной нагрузки многоточия подлинника, что 

будет способствовать поиску оптимальных способов воспроизведения в переводе пунктуационного 
выражения содержательной и, особенно, экспрессивной информации оригинала, в частности в условиях 

современной тесной межъязыковой и межкультурной коммуникации. 

Ключевые слова: многоточие, разговорно-силенционное функционирование, экспрессивность,  
оригинал, перевод, способ. 

Bilas A. A. The Adequacy of Rendering the Suspension Point Colloquial-Silential Functioning in the 
Ukrainian Translation by P. Modiano's Novel "Sunday in August". 

The article deals with the problems of the suspension point functional aspect of the colloquial discourse. The 
essence of the suspension point colloquial-silential functioning in the fiction text is revealed. The article contains 

the suspension point resources selected from P. Modiano’s novel "Sunday in August" serving as the research 
material. The scientific methods of research – analysis, synthesis, description and comparison – have been used 

in order to single out the phenomena of the suspension point functioning in the fiction text and Ukrainian 
translation. The nature of the suspension point expressive use in the speech of the characters of P. Modiano’s 
novels is investigated. As a result, the suspension point punctuation and stylistic dominance in P. Modiano’s 

novel "Sunday in August" is substantiated. The contrastive analysis of the original and Ukrainian translation of 
the novel under study has made it possible to reveal the methods and means rendering the original suspension 

point functional charge, which will help in search for the best ways of the original punctuation semantic 
expression and particularly expressive information rendering in translation, especially in today's close 

interlingual and intercultural communication. 

Keywords: suspension point, colloquial-silential functioning, expressiveness, original, translation, method. 
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 ПРАГМАТИКА ВТОРИННИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ  
(НА МАТЕРІАЛІ ЗАГОЛОВКІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ НАФТОГАЗОВОГО СПРЯМУВАННЯ) 

У статті досліджено прагматичний потенціал вторинних науково-технічних текстів на прикладі 
заголовків наукових статей нафтогазового спрямування. Встановлено, що вторинні (периферійні) 
тексти покликані задовольняти сучасні пошукові потреби читача в певній галузі науки, сприяти 

пришвидшенню отримання необхідних знань, динамізувати пізнавальний процес реципієнта. Домінантну 
роль в актуалізації прагматичних смислів відіграє автор. Саме він задає стратегію розуміння, 

сприйняття й оцінки наукового знання, сприяє економії пошукових ресурсів реципієнта. 

Ключові слова: вторинний (периферійний) текст, прагматика, заголовок, науково-технічний текст, 
інтенційно-авторська домінанта. 

Постановка проблеми. Іманентною рисою тексту є його спрямованість на продукування 
прагматичних смислів. І цей процес є складний і безперервний. Множина потенційних актуалізацій 
прагматичних смислів залежить від інтенцій автора, інтерпретаційної складової, пов’язаної із діяльністю 
адресата-читача, та низки екстралінгвістичних чинників. 

У площину прагматики потрапляють тексти, неоднорідні за жанрово-стильовою належністю, хронологією 
створення, читацькою рецепцією. Їх ґрунтовний аналіз крізь призму комунікації дозволить експлікувати 
складні мовленнєві процеси, що відбувається на перетині багатовекторних текстових координат. 

Мета наукової статті – розкрити прагматичний потенціал вторинних науково-технічних текстів на 
прикладі заголовків наукових статей нафтогазового спрямування.  

Матеріалом дослідження послужили заголовки науково-технічних статей нафтогазового 
спрямування (науково-виробничий журнал ''Нафтова і газова промисловість'', ''Науковий вісник Івано-
Франківського національного технічного університету нафти і газу''). Обсяг проаналізованих заголовків 
становить понад 300 одиниць. 

Виклад основного матеріалу. Останнім часом у поле наукових досліджень, пов’язаних із вивченням 
прагматичних актуалізацій, все частіше потрапляє науково-технічний текст. Його основними рисами є 
формальна стислість, лаконічність, інформаційна щільність, точність, прагнення до економії мовних 
засобів, підкреслена логічність, узагальненість, стандартизованість форми. Науково-технічні тексти 
ускладнені з формально-структурного боку, адже передбачають наявність первинних і вторинних 
текстів. Первинним є текст, який найбільш повно розкриває зміст наукового знання. Він виконує 
пізнавально-комунікативну функцію [1]. До вторинних текстів (за іншим визначенням периферійних [1]) 
належать заголовок, передмова, післямова, вступ, висновки, анотації. Це – відносно самостійні тексти, 
що узагальнено виражають зміст первинного тексту і є результатом його аналітико-синтетичного 
опрацювання. Вони мають деякий фоновий оригінал, першоджерело [2], з яким зберігають тісний 
когнітивно-семантичний зв'язок [3].  

Вторинні тексти володіють потужним комунікативним потенціалом. Розглянемо це на прикладі 
заголовків науково-технічних статей нафтогазового спрямування. 

Заголовок – це обов’язкова частина тексту, що у найбільш сконденсованій, лапідарній формі 
представляє основний зміст повідомлюваного. На думку Т. Токарєвої, заголовок є першим знаком твору; 
актуалізація категорії проспекції і прагматичності починається саме з нього [4]. Основними його 
ознаками є: поліфункціональність, тісна смислова співвіднесеність з основним текстом, здатність 
виступати в сильній позиції тексту і визначати стратегію його сприйняття [5].  

З комунікативно-прагматичного боку заголовок покликаний задовольняти сучасні пошукові потреби 
читача в певній галузі науки [1], сприяти пришвидшенню отримання необхідних знань, динамізувати 
пізнавальний процес, надаючи реципієнту чітку і зрозумілу інформацію про явища, процеси і їх 
диференційні ознаки. У зв’язку з цим комунікативно значущими для заголовка, на нашу думку, стають 
аксіологічні засоби, оскільки вони здатні актуалізувати атрактивний та рекламний прагматичний зміст, 
як-от: новий підхід, нові технології, сучасні методи, сучасні проблеми, незвичайний різновид, важливі 
аспекти тощо. Розгляньмо приклади: 

Третій параметр, або Новий підхід до визначення та інтерпретації водовіддачі бурового розчину. 
Нові технології локалізації розливів нафти на морі. 
Сучасні методи теоретичного моделювання механічних станів бурильних колон у вертикальних 

свердловинах. 
Сучасні проблеми руйнування гірських порід вибухом. 
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Незвичайний різновид альпійських жил з порід залізисто-кременистої формації Криворізького басейну. 
Про деякі важливі аспекти пошуків золота на Криворіжжі. 
Шляхи ефективного впровадження горизонтальних свердловин у газо- і нафтовидобувній галузі. 
Встановлюючи модальну рамку висловлювання (новий – неновий, сучасний – несучасний, незвичайний 

– звичайний, важливий – неважливий, ефективний – неефективний), автор за допомогою аксіологічних 
засобів спрямовує пошукову стратегію реципієнта на найбільш актуальні, сучасні підходи, методи, 
аспекти вивчення явища чи процесу.  

В іншому випадку автор використовує прагматичні маркери з метою економії пошукових ресурсів 
реципієнта, отримання ним найбільш значущої інформації. Наприклад: 
Основні віхи розвитку газової промисловості України. 
Короткий аналіз складу ультраметаморфічних утворень фундаменту древніх платформ у зв’язку з 

їх алмазоносністю. 
У наведених прикладах інтенційно-авторську спрямованість заголовків актуалізують 

словосполучення основні віхи, короткий аналіз. Увагу реципієнта зосереджено на найбільш важливому, 
інформаційно сконденсованому. Основне комунікативне завдання автора – уникнення надлишковості 
інформації, акцент на головному. 

Інтенційно-авторська домінанта виявляється і в тому випадку, коли потрібно диференціювати об’єкт 
дослідження, виокремити його з низки однорідних. Потужним прагматичним чинником є, безперечно, 
аксіологічні засоби. Наприклад: 

Селадоніт – новий мінеральний пігмент Криворізького басейну. 
Червоний шлам Миколаївського глиноземного заводу – цінна техногенна сировина.  
Проведений аналіз свідчить про те, що частовживаними у заголовках науково-технічних текстів є 

лексеми "ефективність", "удосконалення", "доцільність" тощо. Їх прагматичне навантаження випливає з 
екстралінгвістичного контексту: спрямованість на покращення технологічного процесу – одне з 
основних завдань сучасної науки і техніки. Автор передбачає, що такий тематичний ракурс може бути 
цікавий для реципієнта. У цьому й полягає прогностична функція заголовка. Наприклад: 
Ефективність використання легких фракцій вуглеводнів. 
Удосконалення технології буріння похило-скерованих і горизонтальних свердловин. 
Оптимізація спектра власних частот коливань бурильної колони. 
У контексті сказаного важливу роль у процесі оптимізації технологічного процесу відіграє досвід. Часто 

саме він є критерієм доцільності використання тієї чи іншої методики, прийому, засобу. Наприклад: 
Досвід проектування та застосування горизонтального розкриття покладів вуглеводнів. 
Досвід спорудження свердловин на Волошківській площі. 
Аналіз прагматичного потенціалу заголовків науково-технічних текстів вказує й на те, що автор задає 

стратегію розуміння, сприйняття й оцінки наукового знання: обмежує або розширює коло питань, які 
потребують наукового осмислення; тематично дозує й сегментує текстову інформацію, обираючи для 
наукового аналізу такі поняття, явища, процеси, що становлять, на його думку, найбільшу наукову цінність.  
Один із способів оцінки запасів вуглеводнів об’ємним методом у багатопластових покладах, 

пов’язаних із літологічно невитриманими газоводоносними колекторами. 
Про два основних типи зеленокам’яних утворень Середнього Придніпров’я. 
Деякі особливості локалізації та складу так званих втрачених покладів багатих залізних руд 

Інгулецького родовища (Криворізький басейн). 
Така сегментація наукового знання в заголовку може, з одного боку, вказувати на те, що той чи інший 

жанр накладає обмеження на обсяг текстового матеріалу (наприклад, рамки наукової статті), з іншого – на 
прагматичну вибірковість автора (один із способів оцінки…, два основних типи…, деякі особливості…). 

Прагматичну спрямованість заголовків науково-технічних текстів часто визначають екстралінгвістичні 
чинники. Один із них пов’язаний із необхідністю швидкого пошуку потрібної інформації. В умовах 
постійного зростання кількості науково-технічних джерел значущими стають такі характеристики заголовка, 
як чіткість, точність, інформаційна місткість, а також структурно-пошукова доречність розташування слів у 
заголовній рубриці. Правильно зроблений автором лексико-синтаксичний акцент дозволяє реципієнту без 
зайвих зусиль орієнтуватись у множині однотематичних заголовків, знаходити потрібну інформацію, 
визначати головні й другорядні інформаційно-текстові потоки. Те, на чому саме буде закцентовано, залежить, 
з одного боку, від тематичного вибору автора, з іншого – від прагматичного. Наприклад, інтенційно-авторська 
спрямованість заголовка може бути пов’язана з номінацією конкретного об’єкта, описом процесу, стану, 
технології, методики, експерименту тощо. Порівняймо: 
Органоколоїдні реагенти. Характеристики і технології їх одержання для застосування в бурінні 

свердловин. 
Сульфідоносні залізисті кварцити Петровського родовища. 
Експериментальні дослідження міцності системи "трубопровід – композитний бандаж". 
Математичне моделювання роботи верстата-гойдалки штангової нафтовидобувної установки. 
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Висновки. Однією з основних рис науково-технічного тексту (поряд із структурною повнотою і 
конкретністю, формальною стислістю і лаконічністю, інформаційною щільністю і точністю, прагненням 
до економії мовних засобів, підкресленою логічністю, узагальненістю, стандартизованістю форми) є 
спрямованість на продукування прагматичних смислів. Вторинні науково-технічні тексти, зокрема 
заголовки, реалізують множину потенційних прагматичних актуалізацій. Домінантна роль у цьому 
процесі належить автору. Саме він задає стратегію розуміння, сприйняття й оцінки наукового знання, 
сприяє економії пошукових ресурсів реципієнта. 

Перспективою дослідження є аналіз прагматичних функцій усіх видів вторинних науково-технічних 
текстів (анотацій, передмов, післямов, вступних статей, висновків). 
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Венгринюк М. И. Прагматика вторичных научно-технических текстов  
(на материале заголовков научных статей нефтегазового направления). 

В статье исследуется прагматический потенциал вторичных научно-технических текстов на примере 
заголовков научных статей нефтегазового направления. Установлено, что вторичные (периферийные) 

тексты призваны удовлетворять современные поисковые потребности читателя в определенной 
области науки, способствовать ускорению получения необходимых знаний, динамизировать 

познавательный процесс реципиента. Ведущая роль в актуализации прагматических смыслов 
принадлежит автору. Именно он задает стратегию понимания, восприятия и оценки научного знания, 

способствует экономии поисковых ресурсов реципиента. 
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Ключевые слова: вторичный (периферийный) текст, прагматика, заголовок, научно-технический 
текст, интенция автора. 

Venhryniuk M. I. Pragmatics of Secondary Scientific and Technical Texts  
(Based on the Material of Scientific Articles Headlines of Oil and Gas Sphere). 

The article examines the pragmatic potential of secondary scientific and technical texts on the example of 
scientific articles headlines of oil and gas sphere. It has been found out that secondary (peripheral) texts must 

meet the reader's contemporary search needs in certain branches of science, assist in faster obtaining of 
necessary knowledge and dynamicize the recipient's cognitive process. Author has a dominant role in pragmatic 
meanings actualization. It is the author who sets a strategy for the comprehension, perception and evaluation of 

some scientific knowledge: limits or enlarges a range of problems that need the scientific grounding; topical 
proportions and segments of the textual information for the scientific analysis by choosing such notions, 

phenomena, and processes that, he or she thinks, are of the greatest scientific value. In another case the author 
uses pragmatic markers in order to save the recipient's search resources and make it possible for him or her to 
obtain the most significant information. It has been found out that the intention and author's keynote are also 
discovered when it is necessary to differentiate the research subject and distinguish it in a line of the similar 
ones. Axiological means undoubtedly become powerful pragmatic factors. It has been also found out that the 

pragmatic trend of the scientific and technical texts headlines is often determined by extralinguistic factors. One 
of them is connected with the necessity of the needed information fast search. Such headline characteristics as 
clearness, accuracy, information capaciousness and also the structure and search appropriateness of the word 
order in the headlines become significant in the context of the continuous increase of the amount of scientific 
and technical sources. The author's well-made lexical and syntactical emphasis allows the recipient to orient 

himself or herself without unnecessary efforts in a set of the same subject headlines, find the necessary 
information and determine main and auxiliary informational and textual flows. 

Key words: secondary (peripheral) text, pragmatics, headline, scientific and technical text, intention and 
author's keynote. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНО-СТИЛІСТИЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ СУРЯДНИХ СПОЛУЧНИКІВ У 
ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА (НА МАТЕРІАЛІ ПОЕМИ "ГАЙДАМАКИ") 

У статті розкрито суть семантико-синтаксичної функції сурядних сполучників, визначено і 
проаналізовано основні закономірності в їхньому функціонально-стилістичному використанні. Також 

указано на можливі транспозиційні переходи деяких сполучників із однієї семантико-синтаксичної 
сфери сурядності чи підрядності до іншої, що узагальнює типові й нетипові вияви їхньої семантичної 
ролі. Визначено причини вживання деяких сполучників сурядності в тій чи іншій функції та частково 
проведено порівняльний аналіз сполучникової системи початку XIX і XXI століть. Детально подано 

кількісний склад сурядних сполучників у поетичній творчості Тараса Шевченка (на матеріалі історико-
героїчної поеми "Гайдамаки"), узагальнено їхні якісні характеристики та окреслено коло 

найуживаніших із них. 

Ключові слова: сурядні сполучники, семантико-синтаксична функція, транспозиційна семантико-
синтаксична сфера, просте ускладнене речення, складносурядне речення. 

Постановка проблеми. Крім формально-синтаксичної (зв’язкової) функції, для сурядних 
сполучників характерна роль виразників чи маркерів однойменних семантико-синтаксичних відношень 
між однорідними компонентами в простому ускладненому реченні або між предикативними частинами в 
складносурядному реченні. У сучасній граматичній теорії останню кваліфікують як семантико-синтаксичну 
функцію сполучників сурядності [1: 81; 2: 319-320; 3: 14-15; 4: 18]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення сурядних сполучників як виразників 
певного кола семантико-синтаксичних відношень у складносурядному чи простому ускладненому 
реченні присвячено наукові доробки А. П. Грищенка [5], К. Ф. Германа [6], Т. М. Спільник [7], 
К. Г. Городенської [8] та ін.  

До сьогодні об’єктом дослідження функціонально-стилістичних характеристик сурядних сполучників 
були переважно художні твори кінця ХХ – початку ХХІ століть та тексти сучасних українських 
періодичних видань, проте поза увагою мовознавців залишалися основні закономірності й аспекти у 
використанні сурядних сполучників як експлікаторів відповідних семантичних відношень у поетичних 
творах ХІХ століття, що нині дає змогу здійснити порівняльний аналіз сполучникової системи 
попереднього мовного періоду й сучасної української сполучникової системи. 

Зокрема, поезія Тараса Шевченка подає багатий матеріал для встановлення та простеження змін у 
функціонуванні сурядних сполучників, оскільки багато з них є активно вживаними й у наш час. 
Поетична творчість Кобзаря представлена також і власним набором сполучникових засобів, що вирізняє 
його авторську індивідуальність, стиль та систему викладу думок. 

Мета пропонованої наукової розвідки – схарактеризувати типи семантико-синтаксичних 
відношень, виразниками яких є сполучники сурядності, окреслити коло найуживаніших сурядних 
сполучників та визначити їхні транспозиційні (невласні) семантико-синтаксичні сфери в історико-
героїчній поемі Тараса Шевченка "Гайдамаки". 

Виклад основного матеріалу. Семантичну групу єднальних сполучників у творі утворюють 
одиничні сполучники і, й (як фонетичний варіант і), та (як синонім і), повторювані сполучники і… і, 
і… й, ні… ні, ні… ані, ані… ні, та… та, а також сполучник та й, що транспонує сюди із власне-
приєднувальної підгрупи приєднувальних сполучників.  

Помітних особливостей у використанні власне-єднальних сполучників у тексті поеми "Гайдамаки" 
Тараса Шевченка не засвідчено. Загалом, як і в сучасній українській літературній мові, ці сполучники 
експлікують єднальні семантико-синтаксичні відношення з різними відтінками в значенні й пов’язують 
однорідні компоненти в простому ускладненому реченні Свячений виймає І свяченим копа яму1 [108]; 
Ревуть собі й ревітимуть… [111]; Сміються та лають Кляту шляхту [90]; Подай патинки господині 
Та принеси води [67]; Того ж батька, такі ж діти, – Жити б та брататься [92]; Не журися, сподівайся 
Та богу молися [103]; Гонта .  Спочивайте, діти, Та благайте, просіть бога, Нехай на сім світі Мене за 
вас покарає… [109]; Доведу – спочину, Та хоч крізь сон подивлюся На ту Україну… [110]; У Лисянці, не в 
свитині – В червонім жупані, Сидить один та думає… [97]; І дурень, і мудрий нічого не знає... [61]; 

                                                 
1 тут і далі цитуємо за: Шевченко Т. Гайдамаки / Тарас Шевченко // Кобзар. – К. : Вид-во худ. л-ри "Дніпро", 

1972. – С. 61–113 із вказівкою на сторінку. 
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Нема Богдана – червонить І Жовті Води, й Рось зелену [84]; Один останній сумували І Україна, і Чигрин 
[85]; А тим часом місяць пливе оглядать І небо, і зорі, і землю, і море... [85]; А за ним німий Ярема. 
Зелена діброва, І темний гай, і Дніпр дужий, І високі гори... [90]; Ярема .  Ні на небі, ні за небом; Ні за 
синім морем Нема кращої за тебе! [74]; Ні в будинку, ні в костьолі, Нігде не осталось… [106]; Ні каліка, 
ані старий, Ні мала дитина Не остались [95]; Кругом його мов вимерли люде. Ані півня, ні собаки... [87]; 
Полюбила козака, Та рудого, та старого, – Лиха доля така [98]; Виглянь, голубко, Та поворкуєм, Та 
посумуєм... [72]; Ходив я, та плакав, та людей шукав… [109]) або ж, значно рідше, – предикативні 
частини в складносурядному реченні (Поховали дітей наших І нас розривають [111]; …ви за неї Й я за 
неї гину [108]; Ні з ким долю поділити, Ні з ким заспівати [97]).  

Вищенаведені приклади конструкцій із єднальним сполучником та, що, на переконання декого з 
мовознавців, є фонетичним варіантом російського сполучника да [9: 4], переважно як засобу поєднання 
двох однорідних присудків наказового способу, надають поетичним рядкам яскравого фольклорного 
відтінку й зближують мову поеми з пісенною творчістю народу. 

Однією із причин досить активного використання складного сполучника та й у ролі єднального, на 
наш погляд, необхідно вважати тяжіння до орозмовлення та емоційного насичення поетичного твору, а 
також те, що для художніх текстів ХІХ століття був характерний свій набір сурядних сполучників, із-
поміж яких сполучник та й замінював широко використовувані сьогодні власне-єднальні сполучники і й 
та. Так, у поемі "Гайдамаки" Тараса Шевченка та й доволі часто втрачає свою власне-приєднувальну 
семантико-синтаксичну функцію й маркує єднальні семантико-синтаксичні відношення зі значенням 
одночасності (Вибачайте... кричіть собі, Я слухать не буду Та й до себе не покличу... [62]), послідовності 
(Заховали б та й сказали... [65]; Запанував та й думав шляхту Приборкать трошки... не зумів! [66]; 
Полигалися з жидами Та й ну руйнувати [67]; Що-небудь згадає... Та й знову за працю... [67]; Довго-
довго тілько – "серце", Та й знову німіли [73]; Посажу, як паву, – Та й дивитись буду... [74]; Собаки де-
де по Вільшаній Загавкають та й замовчать [76] ; ...химерять-химерять, та й зроблять з лемеша 
швайку [78]; Усміхнувся на воронім Та й знову у сльози [90]; Потрусили та й потягли Карати мерзенних 
У Лисянку [92]; …Ярема з льоху та й полинув У Лебедин… [100]; Утер очі… тілько мріє В диму, та й 
сховався [109]; Згадав, та й жаль стало… [109]; …Трохи не рік шляхетською Кров’ю наповали Україну, 
та й замовкли – ножі пощербили [110]) та несподіваної зміни подій ("Серце!" – та й зомліли [73]; 
Титар .  Оксано, дочко! – та й умер [73]; Оксана в двері: "Вбили! Вбили!" Та й пада крижем [76]). Як 
бачимо, у тексті твору поет періодично ставить перед сполучником та й кому. Ми зберегли авторське 
вживання, проте свідомі того, що воно помилкове, оскільки кома перед сполучником та й надає 
наступній конструкції більш приєднувального характеру. Про приєднувально-результативний відтінок 
зауважували й інші лінгвісти [10: 179]. 

На відміну від семантичної групи єднальних сполучників, група протиставних сполучників більш 
широко відкрита для транспозиційних переходів. В аналізованій поемі її формують власне-протиставний 
сполучник так із відтінком протилежності (Лихо зустрінеться, Так не на чужині [61]), транспонований 
із єднальної семантико-синтаксичної сфери сполучник та (Єсть у мене діти, та де їх подіти? [61]; 
Червонив ти синє, та не напоїв... [87]; І мене вб’ють… коли б швидче! Та хто поховає? [109]; Посіяли 
гайдамаки В Україні жито, Та не вони його жали [111]) і сполучник тілько (розмовний варіант 
сполучника тільки), транспонований із підрядної часової семантико-синтаксичної сфери (Теплий кожух, 
тілько шкода – Не на мене шитий [61]).  

Розділові сполучники стійкіше закріплені за розділовими семантико-синтаксичними відношеннями, 
проте їх незначна кількість. Основними реалізаторами розділової семантики в поетичних творах ХІХ 
століття є сполучники або, або… або, то… то, що слугують переважно засобами зв’язку між однорідними 
компонентами в простому ускладненому реченні і виражають семантику взаємовиключення (Чого Гонта 
ніби краде Або скарб ховає? [108]; Найду або долю, або за Дніпром Ляжу головою... [73]) або чергування 
(То плакали, то божились, То ще раз божились... [74]) подій. У сучасній українській літературній мові для 
вираження розділових семантико-синтаксичних відношень замість сполучників або, або… або залучають 
власне українські еквіваленти чи, чи… чи, аби відшліфувати сполучникову систему [11: 8]. У поемі 
фіксуємо один випадок використання розділового сполучника або як пояснювально-ототожнювального. 
Він слугує засобом приєднання замінника (другої назви) до попереднього компонента, напр.: ...не так пани, 
як підпанки, або – поки сонце зійде, то роса очі виїсть [80]. 

Щоб наголосити на помітному контрасті двох поєднаних подій чи явищ, Кобзар використовує 
зіставний сполучник а, що маркує однойменні семантико-синтаксичні відношення переважно між 
предикативними частинами в складносурядному реченні, напр.: Шляхта репетує, А магнати палять 
хати, Шабельки гартують [65]; На панщину не ходила А за парубками Тихесенько, Гарнесенько Поміж 
бур’янами [71]; Ярема .  Бач, Оксано, я жартую, А ти й справді плачеш [74]; Одна думка усміхнеться, А 
друга заплаче [87]; Кругом пекло; гайдамаки по пеклу гуляють. А Ярема – страшно глянуть – По три, по 
чотири Так і кладе [88]; Ляхи мерзли, а козаки Грілись на пожарі… [103]; Так Гонта кричав; По Умані 
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бігав. А серед базару в крові гайдамаки ставили столи… [106]; Столітнії очі… сіяли. А слово за словом 
сміялось, лилось… [109]. 

Цікавою у функціонально-стилістичному плані є семантична група приєднувальних сполучників. 
Найактивнішим вербалізатором приєднувальних семантико-синтаксичних відношень тут слугує власне-
приєднувальний сполучник та й, що загалом приєднує конструкцію із вказівними займенниками то, та, 
той, ті та заперечним займенником ніхто, напр.: Трапляється, часом тихенько заплаче, Та й то не од 
того... [67]; Більш нічого не осталось, Та й ті розривають... [61]; Одно добро, одна слава – Біліє хустина, 
Та й ту знімуть... [84]; Один тілько брат названий Оставсь на всім світі, Та й той… заплакав Вперше 
зроду… [110]; Ніхто не боронить. Та й нікому [90]. Тарас Шевченко показує безвихідь тогочасного 
становища, причому якщо в першій частині ще є якісь сподівання, то в приєднувальній їх спростовано. 

Дещо рідше сполучник та й приєднує питальне речення до попередньої конструкції, що сконцентровує 
увагу читача на сприйманні рядків вірша крізь призму бачення їх автором, напр.: А не клене долі, людей не 
займа. Та й за що їх лаять? [67]; Не згадуйте, пани-брати, Бо щоб не почули. Та й що з того...? [77]. У 
сучасній українській граматичній стилістиці вказують на посилення інтриги, емоційності в питальному 
інтонуванні і вважають, що питальний компонент є "відповіддю-припущенням", а приєднувальний 
сполучник у такому разі "виконує підсилювальну функцію частки" [12: 200]. 

Із-поміж невласне-приєднувальних сполучників, що перебирають на себе роль експлікаторів 
приєднувальних семантико-синтаксичних відношень, виокремлюємо сполучники та (Байдуже! Іде 
Ярема. Та не до Оксани... [87]), і… і (Згадаю те лихо, степи ті безкраї, І батька, і діда старого 
згадаю… [109]) й а (...Червоніє, круглолиций, Горить, а не сяє [110]; Так дід колись розказував, Нехай 
здоров буде! А я за ним [110]). 

Основним виразником градаційної семантики в поемі Т. Шевченка "Гайдамаки" є власне-градаційний 
сполучник не так… як, приміром: ...не так пани, як підпанки [80]. Іноді для реалізації градаційних 
семантико-синтаксичних відношень автор залучає транспонований із градаційно-приєднувальної семантико-
синтаксичної сфери сполучник та ще й, що увиразнює смислову вагу приєднуваного однорідного члена 
речення, напр.: Коли хочеш грошей Та ще й слави, того дива, Співай про Матрошу... [62]. 

Висновки. Отже, система сурядних сполучників, представлена в історико-героїчній поемі Тараса 
Шевченка "Гайдамаки", зберігає багато засобів синтаксичного зв’язку, характерних і для сучасної 
української літературної мови. Найактивнішими виразниками семантико-синтаксичних відношень тут є: 
в єднальній семантико-синтаксичній сфері – сполучник та й; у протиставній – сполучники та, так; у 
розділовій – сполучники або, або… або, то… то; у зіставній – сполучник а; у приєднувальній – 
сполучник та й; у градаційній – сполучник не так… як. Основними причинами їхнього широкого 
вжитку в поетичній творчості ХІХ століття є намагання транспонувати до синтаксису книжних стилів 
сурядні сполучники розмовного стилю для утвердження національних традицій їхнього використання та 
потреба якомога точніше, експресивніше передати всі значеннєві відтінки семантико-синтаксичних 
відношень, виражених або маркованих сурядними сполучниками в простому ускладненому т 
складносурядному реченнях. 

Перспективи подальших досліджень. Потребу й надалі продовжувати подібні дослідження 
пояснюємо необхідністю спостережень над використанням найуживаніших сурядних сполучників, що 
дозволяє здійснити порівняльний аналіз сполучникової системи ХХ і ХХІ століть і встановити нові 
явища в їхньому функціонуванні. 
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Матеріал надійшов до редакції 29.05. 2014 р. 

Весельская Г. С. Функционально-стилистическое использование сочинительных союзов в 
поэтическом творчестве Тараса Шевченко (на материале поэмы "Гайдамаки"). 

В статье раскрыта суть семантико-синтаксической функции сочинительных союзов, определены и 
проанализированы основные закономерности их функционально-стилистического использования. Также 

указаны возможные транспозиционные переходы некоторых союзов с одной сочинительной или 
подчинительной семантико-синтаксической сферы в другую, что обобщает типичные и нетипичные 

проявления их семантической роли. Определены причины употребления некоторых сочинительных 
союзов в той или иной функции и частично проведен сравнительный анализ союзной системы XIX и XXI 

веков. Подан количественный состав сочинительных союзов в поэтическом творчестве Тараса 
Шевченко (на материале историко-героической поэмы "Гайдамаки"), обобщены их качественные 

характеристики и очерчен круг наиболее употребительных союзов. 

Ключевые слова: сочинительные союзы, семантико-синтаксическая функция, транспозиционная 
семантико-синтаксическая сфера, простое усложненное предложение, сложносочиненное 

предложение. 
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Veselska G. S. The Functionally-Stylistic Usage of Coordinative Conjunctions in Taras Shevchenko’s Poetry 
(on the Base of the Poem "Gaidamaky"). 

The research deals with the main features of the usage of coordinative conjunctions in Taras Shevchenko’s 
poetry on the base of the poem "Gaidamaky". The realization of the one of grammatical functions of this 
semantic group of conjunctions is described. Also appropriate ways of transporting conjunctions of other 

semantic syntactic coordinating and subordinating spheres as the markers of coordinating semantic syntactic 
relations are traced and the main reasons of such usage are determined. It depicts their typical and untypical 
realization of the semantic syntactic function. The quantitative and qualitative changes in the composition of 

copulative, adversative, disjunctive, gradative and conjunctive conjunctions are observed. The scientific methods 
of this research are: analysis, synthesis, description and comparison. The comparative analysis of the 
coordinative system at the beginning of the XIX – XX-th centuries is made. The circle of the most used 

coordinative conjunctions is described. As a result it is proved that Taras Shevchenko’s poetry is an important 
source for studying differences of the semantic syntactic function realization by coordinative conjunctions in the 
Ukrainian literary language at the beginning of the XIX – XX-th centuries. The materials of the article can be 

used in teaching grammar in the institutes of higher education. 

Key words: coordinative conjunctions, semantic syntactic function, transiting semantic syntactic sphere, simple 
complicated sentence, compound sentence.  
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ОСОБЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОЇ СТРУКТУРИ АНГЛІЙСЬКОГО АВІАЦІЙНОГО 
РАДІОТЕЛЕФОННОГО ДИСКУРСУ 

У статті досліджено синтаксичні особливості англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу, а 
саме – еліптичні речення та синтаксичний паралелізм. Зазначено, що найбільш поширеними 

еліптичними реченнями в досліджуваному типі дискурсу є речення з редукованими службовими словами, 
відсутність яких не впливає на рівень розуміння між комунікантами. Виявлено низьку рекурентність 

еліптичних речень з редукованими змістовими елементами. Особливу увагу зосереджено на явищі 
синтаксичного паралелізму, лексичних, лексико-синтаксичних та фразових повторах як засобах 

спрощення взаєморозуміння між комунікантами. 

Ключові слова: англійський авіаційний дискурс, професійне спілкування, радіотелефонія, особливості 
синтаксичної структури, еліптичні речення, синтаксичний паралелізм. 

Постановка проблеми. У сучасному житті все більшого значення набуває професійне, ділове 
спілкування. Професіоналізм у сучасному суспільстві – це не лише особисті знання та професійні 
навички фахівця, але й уміння спілкуватися у відповідному професійному середовищі, тобто володіння 
певним понятійно-категоріальним апаратом, нормами й правилами мовної діяльності, що пов’язані з цим 
професійним узусом. Професійне спілкування спрямоване на досягнення певної мети, реалізація якої є в 
основі співпраці учасників професійної комунікації.  

Спеціалізовані сфери людської діяльності, що виникають через розвиток сучасної науки, техніки, 
технологій, зумовлюють виникнення спеціалізованих сфер спілкування, які, у свою чергу, вимагають 
спеціальних мов цих галузей соціального життя.  

З виникненням авіаційної галузі національна мова збагатилася специфічними лексичними, граматичними 
та синтаксичними засобами мови, притаманними лише представникам цієї професійної групи. Важливість 
володіння пілотом та диспетчером уміннями та навичками професійного спілкування пояснюється високою 
ціною помилки, оскільки від діалогу залежить не тільки успіх людської діяльності, а й життя пасажирів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями структури авіаційної англійської мови 
радіотелефонії займалися І. В. Асмукович, Н. М. Дупікова, А. Г. Кириченко, Т. А. Мальковська. Низку 
робіт присвячено вивченню проблеми англійської мови як чинника безпеки польотів (Д. Макмілан, 
Н. Мод, Є. В. Кміта, С. Кушинг), проте синтаксичні особливості англійського авіаційного 
радіотелефонного дискурсу не були предметом спеціального вивчення. 

Метою статті є розкриття особливостей синтаксичної структури англійського авіаційного 
радіотелефонного дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. Професійне спілкування розглядаємо як мовне спілкування 
представників однієї професійної групи в ситуації, яка пов’язана з безпосереднім виконанням ними 
професійних чи службових обов’язків [1: 15].  

Поняття "професійний дискурс" визначається в роботі як текст, "занурений" у професійне життя. Його 
кваліфікаційними ознаками є такі: професійна спрямованість (відповідність текстів вимогам учасників 
професійної комунікації); верифікація (істинність реалізованої у тексті інформації); діалогічність 
(спеціальний текст як фрагмент загальної професійної дискусії); замкненість (обмеженість доступу до 
інформації, що детерміновано рівнем професійної компетенції адресата); мовна нормативність (адекватне 
оформлення спеціальної інформації мовними засобами); стилістична розшарованість відповідно до 
структурної частини професійного дискурсу та форм спілкування (усна, писемна) [2: 123].  

Під англійським професійним авіаційним дискурсом ми розуміємо англомовні тексти у сфері авіації, 
які варто розглядати у широкому контексті з урахуванням усіх супровідних чинників. Aviation English 
(авіаційна англійська, Radiotelephony, Airspeak, Skytalk, фразеологія радіообміну, радіообмін 
англійською мовою, радіотелефонна фразеологія "земля-повітря") обслуговує спеціальну, окрему, 
самодостатню галузь авіаційної діяльності. Т. О. Мальковська розглядає радіообмін як підмову, 
сукупність фонетичних, граматичних і лексичних одиниць мови, що вживаються в діалогах між 
учасниками повітряного руху (авіаційного диспетчера й пілота) у процесі виконання польоту [1: 23]. 

На наш погляд, для аналізу синтаксичних особливостей більш доречним є визначення радіообміну як 
професійного дискурсу, оскільки це дослідження передбачає аналіз не набору мовних одиниць, а їх 
функціональності в живому професійному мовленні. Услід за А. Г. Кириченко під англійським 
авіаційним радіотелефонним дискурсом ми розуміємо мовлення авіаційних спеціалістів, мета якого 
полягає у вербальному обміні засобами англійської мови професійною інформацією у процесі польоту за 
допомогою радіотелефонного зв’язку [3: 63]. 
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Мовлення членів екіпажу, уточнює В. А. Колосов, є поєднувальним складником спільної діяльності 
членів екіпажу на всіх етапах польоту, а також основним компонентом взаємодії й взаємовідносин 
екіпажу з диспетчерами управління повітряним рухом (УПР) [4: 85]. 

Однією із характеристик англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу є лаконічність (concision), 
яка передбачає стисле вираження певного змісту за допомогою мінімальної кількості мовних засобів, що 
посилює змістовність висловлень [5: 46]. Скорочення синтаксичної структури речення дозволяє вирішити 
проблему спрощення висловлювання при збереженні в повному обсязі його інформативності. У нашій 
роботі ми приймаємо позицію дослідників (Л. С. Бархударов, Є. С. Блиндус, Б. А. Ільїш), що під терміном 
"еліптичне речення" розглядають будь-яке речення, в якому редуковано хоча б одне слово. 

За В. Г. Александровою, еліпсис є явищем синтаксичної деривації, заснованим на процесі скорочення / 
усічення матеріальних компонентів речення на принципах ергономіки мовлення і пов’язаним із прагненням 
мовної особистості до гармонізації своїх мовленнєвих повідомлень шляхом їх розукрупнення. Будь-яке 
еліптичне речення є симбіозом процесу і результату. Процесуальною його стороною є когнітивно-
семантичні засади породження думки, результуючою – її компактне аранжування в умовах вербального 
спілкування [6: 16]. Отже, наявність еліптичних речень посилює змістовність повідомлення та реалізує ще 
одну характеристику англійського авіаційного радіотелефонного дискурсу – чіткість (clarity) [5: 46].  

Найбільш очевидними прикладами еліптичних речень є такі, в яких відсутні:  
1) допоміжні дієслова (to be, to have): (I am) standing by for descent, (I have) copied; 
2) дієслова to be, що виконує роль дієслова-зв’язки: RW 27 (is) unserviceable;  
3) особові займенники: (I) will report passing FL 210; 
4) артиклі: this is (an) avoiding action, on (the) glidepath; 
5) прийменники: Marked trench (at the) right side of (the) taxiway at (the) holding position; Hold short (of) 

RW 24. 
Зазначимо, що відсутність цих слів не впливає на рівень розуміння між комунікантами та дозволяє 

вважати подібні фрази доцільними і виправданими, виходячи з професійних вимог, що стосуються мови 
повітряного радіотелефонного зв'язку. 

Спостерігається низька рекурентність еліптичних речень, у яких пропускаються комунікативно 
значущі елементи. Це пояснюється тим, що, незважаючи на високий ступінь передбачуваності вживання 
мовних одиниць, унаслідок тематичної обмеженості, повторюваності ситуації спілкування та наявності 
мовного стереотипу, учасники комунікації, щоб уникнути помилки при передачі й декодуванні 
повідомлення, виключають редукцію повнозначних членів речення [7: 48].  

Серед еліптичних речень з редукованими змістовими словами можна виокремити три групи [1]. До 
першої належать речення обов’язкового повтору пілотом реплік диспетчера.  

C: CSN 305, cleared direct to Charlie, FL 150, enter controlled airspace FL150, hold at Charlie FL 150 as 
published, expect approach time 40. 

P: Direct to Charlie and hold, leaving FL 170 for FL 150, CSN 305. 
Важливим є те, що бортова станція завжди повторює дозволи на політ за маршрутом, на входження 

до диспетчерського району (зони), на посадку, зліт, перетин робочої злітно-посадової смуги (ЗПС), 
руління по ЗПС у зворотному напрямку, очікування перед робочою ЗПС; указівки щодо руління, рівнів 
польотів, курсу, швидкості, робочої ЗПС, використання режимів вторинної радіолокації та кодів, 
установлення шкали барометричного висотоміра, зміни радіочастоти, ешелону переходу тощо. 

Інші дозволи та вказівки (у тому числі умовні дозволи) повторюються або підтверджуються таким 
чином, щоб не виникали сумніви в тому, що вони зрозумілі та прийняті до виконання [8]. 

Диспетчер повинен прослуховувати повторення бортовою станцією наданих ним указівок або 
дозволів для того, щоб переконатися, що дозвіл або вказівка правильно підтверджується повітряним 
судном і починає негайні дії для усунення будь-яких розбіжностей, що виявлені під час повторення [8]. 

До другої групи еліптичних речень з редукованими змістовими словами належать пропозиції, в яких 
компресії піддаються:  

а) дієслово, що виражає намір говорити: пілота (прошу, дозвольте, request); диспетчера (дозвіл на 
вчинення дії з боку пілота); 

б) дієслово у формі наказового способу;  
в) авіаційні терміни, або слова, що входять до стійких сполучень, обов'язкові для використання у 

процесі радіообміну при веденні переговорів на певних етапах польоту. 
Третя група являє собою еліптичні речення, характерні для спонтанного діалогічного мовлення, 

маємо на увазі бездієслівні висловлювання в репліках-реакціях на питальну репліку-стимул. Їх можна 
розглядати як комунікативно самостійні, проте вони мають зміст лише в системі даного діалогу. 

С – ... Did you see the type?  
P – Probably a heavy jet. 
Синтаксичний паралелізм є ще однією характеристикою синтаксичних конструкцій англійського 

авіаційного радіотелефонного дискурсу. Ми тлумачимо синтаксичний паралелізм як окремий прояв 
повтору, що полягає в повній чи частковій тотожності побудови синтаксичних конструкцій [9: 118]. 

Найбільш поширеною формою волюнтативного висловлювання авіадиспетчера є така, що побудована 
на предикативній основі, з дієсловом у формі наказового способу. У репліці-відповіді пілот доповідає 
про дію, що виконується, або про намір виконати її в майбутньому. У спонтанних діалогах відповідна 
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мовна реакція одержувача інформації, як правило, відсутня. Візуальний контакт дозволяє 
співрозмовнику, що виконує керівну роль, стежити за ситуацією. У діалогах повітряних переговорів 
пілот завжди доповідає про дії, що виконуються. За відсутності можливості спостерігати за діями пілота 
вербальне підтвердження команд дозволяє авіадиспетчерові контролювати ситуацію [10: 102]. 

C: Angola 676, roger. Maintain FL 290 until KB, report zone boundary. 
P: Maintaining FL 290, will report zone boundary, Angola 676. 
C: Speedbird 812, Climb to FL 350. 
P: Leaving FL 260. Climbing to FL 350, Speedbird 812. 
Синтаксичний паралелізм в англійському авіаційному радіотелефонному дискурсі спрощує 

взаєморозуміння між комунікантами, оскільки знімається складність декодування різноманітних 
граматичних конструкцій. Використання однотипних конструкцій, обов'язкових для вживання в діалогах 
радіообміну, – один із прикладів прояву мовного стереотипу. Особливістю радіообміну є те, що 
синтаксичний паралелізм поєднується в діалогах радіообміну з лексичним повтором. Подібне поєднання 
можна розглядати як лексико-синтаксичний повтор [10: 103]. 

Паралельні конструкції у репліках одного з учасників діалогу можуть говорити про те, що стався 
комунікаційний збій та співрозмовник перевіряє канал зв'язку: 

C: Station calling Bournemouth, stand by. 
C: Station calling Bournemouth, say again your call sign. 
C: Station calling Bournemouth, try again. 
Фразовий повтор у діалогах повітряного зв'язку виконує функцію залучення уваги партнера з 

комунікації до переданої інформації, підкреслюючи її важливість, а також відіграє роль інтенсифікатора 
дії, тим більше, що іноді може вживатися з підсилювальним словом "immediately" / негайно.  

P: … Mugan, 500 feet, I say again 500 feet, engine losing power, engine losing power. 
C: Stop your descent immediately, AZQ4113, stop your descent immediately.  
Висновки. Отже, можна констатувати, що для англійського авіаційного дискурсу характерні такі 

особливості синтаксичних структур: використання еліптичних речень та наявність синтаксичного 
паралелізму. Еліптичні речення реалізують основні ознаки цього типу дискурсу: лаконічність та чіткість, 
а синтаксичний паралелізм виявляється у великій кількості повторів, що зумовлено потребою дублювати 
інформацію. Повтори в діалогах радіообміну виконують функції, властиві повторам в спонтанних 
діалогах – забезпечують когерентність тексту, а також специфічні функції, до яких належать: 
а) установлення й перевірка каналу зв'язку; б) дублювання основної інформації для уникнення можливих 
помилок у процесі її передачі й декодування. 
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Матеріал надійшов до редакції 29.05. 2014 р. 

Герасименко Л. С. Особенности синтаксической структуры английского авиационного 
радиотелефонного дискурса. 

В статье исследованы синтаксические особенности английского авиационного радиотелефонного 
дискурса, а именно – эллиптические предложения и синтаксический параллелизм. Выяснено, что 

наиболее распространенными эллиптическими предложениями в исследуемом типе дискурса являются 
предложения с редуцированными служебными словами, отсутствие которых не влияет на уровень 

понимания между коммуникантами. Определена низкая рекуррентность эллиптических предложений с 
редуцированными содержательными элементами. Особенное внимание сосредоточено на явлении 

синтаксического параллелизма, лексических, лексико-синтаксических и фразовых повторах как 
средствах упрощения взаимопонимания между коммуникантами. 

Ключевые слова: английский авиационный дискурс, профессиональное общение, радиотелефония, 
особенности синтаксической структуры, эллиптические предложения, синтаксический параллелизм. 

Gerasymenko L. S. Peculiarities of the Syntactic Structure of the English Aviation Radiotelephony Discourse. 

The article deals with the syntactic features of the English aviation radiotelephony discourse such as elliptical 
sentences and syntactic parallelism. The article investigates the linguistic material selected from the ICAO 

documents referring to the radiotelephony and live communication between pilots and air traffic controllers. It is 
noted that the most common elliptical sentences in the given type of the discourse is the sentence with reduced 
auxiliary words, the absence of which does not affect on the level of understanding between the communicants. 
The most frequent examples of such elliptical sentences contain missing auxiliary verbs, the verb to be, which 

serves as the predicate, personal pronouns, articles, prepositions. We have found the low recurrence of elliptical 
sentences with reduced semantic elements. Our particular attention is focused on the phenomenon of syntactic 
parallelism, lexical, syntactic and lexical phrase repetitions as means of simplifying the understanding between 
the communicants. Syntactic parallelism is expressed by the means of a large number of repetitions, due to the 
need to duplicate the information. Repetitions in radiotelephony perform the same function as in spontaneous 

dialogues, that is to ensure the text coherence. Also they have specific functions, which include: the 
establishment and testing the communication channel; the duplication of the basic information in order to avoid 

possible errors in the process of transmission and decoding. 

Key words: Aviation English discourse, professional communication, radiotelephony, elliptical sentences, 
syntactic parallelism. 
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МОВНІ ОСОБЛИВОСТІ ПАСТИРСЬКИХ ПОСЛАНЬ І МОРАЛЬНО-ПАСТОРАЛЬНИХ ПРАЦЬ 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 

У пропонованій статті схарактеризовано мовні особливості пастирських послань і морально-
пасторальних праць Митрополита Андрея Шептицького; доведено, що українська галицька інтелігенція 

кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до неї належав й Андрей Шептицький) – це окрема соціальна група, 
представники якої послуговувалися мовними одиницями, які з огляду на особливості тогочасного 

суспільства були властиві лише цій соціальній верстві. Сьогодні мовлення представників освіченої 
верстви Східної Галичини окресленого періоду ми розглядаємо як окремий соціальний діалект 

(соціолект), тоді як використовувані інтелігенцією мовні одиниці з погляду сучасного мовознавства 
можуть розглядатися ''як інтелігентські соціолектизми''. 

Ключові слова: мова, соціальна група, галицька інтелігенція, Східна Галичина, ідіолект, соціолект, 
пастирські послання, морально-пасторальні праці Андрея Шептицького. 

Постановка проблеми. Пастирські послання Митрополита Андрея Шептицького все ще 
залишаються невичерпним джерелом мовознавчих студій з огляду на те, що їх кропіткий аналіз і 
дослідження дозволить нам цілісно висвітлити соціальні аспекти функціонування української мови на 
західноукраїнських землях на межі ХІХ – ХХ століть, вказати на лексико-семантичні, стилістичні, 
граматичні особливості регіонального функціонування української мови в Східній Галичині, оскільки, 
наголошує В. Кононенко: ''Західноукраїнська літературна практика […] має своє мовностильове обличчя, 
відмінні ознаки й риси саме в мовному вимірі'' [1: 17]. 

Актуальність дослідження вбачаємо у тому, що аналіз мовних особливостей пастирських послань і 
морально-пасторальних праць Митрополита Андрея Шептицького дасть нам змогу схарактеризувати 
особливості становлення та розвитку української мови у Східній Галичині на межі ХІХ – ХХ століть, 
цілісно висвітлити соціальні аспекти функціонування української мови в окреслений період. Важливо, 
що специфічні особливості мова представників галицької інтелігенції черпала, передусім, із місцевого 
мовлення (народно-розмовної мови), яка була джерелом їх творчості. Ось чому дослідження мовних 
особливостей (ідіолекту) представників галицької інтелігенції все ще залишається актуальним 
завданням. У працях лінгвістів залишається відкритою проблема аналізу й дослідження мови текстів 
окремих мовних особистостей та їх ролі у процесі становлення та кодифікації норм української 
літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст.  

Аналіз останніх досліджень. Серед праць, які розкривають окреслені проблеми можемо назвати 
наступні наукові розвідки: ''Внесок Галичини у формування української літературної мови'' Юрія 
Шевельова, ''Українське мова в Совєтській Україні'' Романа Смаль-Стоцького, ''Українська мова та її 
говори'' Івана Матвіяса, а також низка статей ученого: ''Варіанти літературних мов'', ''Взаємодія 
східноукраїнського й західноукраїнського варіантів літературної мови (Словозміна)'', ''Взаємодія між 
східноукраїнським і західноукраїнським варіантами літературної мови в кінці ХІХ і в ХХ ст.'' й ін., ''Арґо, 
жарґон, сленг: Соціальна диференціація української мови'' Лесі Ставицької, ''Епістолярій кінця ХІХ – 
початку ХХ ст. як джерело дослідження соціолекту української інтелігенції'', ''Вплив соціокультурних та 
територіальних чинників на мовне оформлення епістолярних текстів української інтелігенції кінця ХІХ – 
початку ХХ ст.'' Інни Черкез, а також дослідження багатьох інших українських лінгвістів. 

Мета статті – схарактеризувати особливості мови та стилю пастирських послань і морально-
пасторальних праць Митрополита Андрея Шептицького і на їх основі визначити лексико-семантичні, 
стилістичні та граматичні особливості функціонування української мови в Східній Галичині. 

Виклад основного матеріалу. Мова відображає не тільки соціальну історію народу, але й усі 
найважливіші етапи його культурного розвитку. Більше того, рівень культури народу визначається 
ступенем розвиненості мови. Мова – це та система, стверджує Г. Степанов, яка є засобом передачі різної 
інформації у конкретному територіальному та соціальному середовищі (лінгвосоціумі, мовному колективі, 
соціальній групі, суспільстві), а тому мови (які функціонують на певній території / діалекти, регіолекти/), 
індивідуальні мови (окремих людей /ідіолекти/, груп людей /жаргони, арго, соціолекти/) не варто 
розглядати осібно, а лише у їх взаємозв’язку і стосовно мовної норми і літературної мови як взірця 
національної мови, її об’єднавчого стрижня. Вивчення й аналіз лінгвістами фрагментів мови – діалектів, 
стилів, кодів, субкодів, соціолектів, ідіолектів – виправдані, оскільки дають змогу побачити конкретну 
мову в часовій, просторовій і соціальній перспективі [2: 81]. Мова і народ перебувають у тісному 
взаємозв’язку, вони постійно взаємодіють і впливають на розвиток один одного. Усе це дає підстави 
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говорити про нерозривний зв'язок між життям мови і поступом людського суспільства. Досліджуючи мову 
певного історичного періоду, ми так чи інакше вивчаємо впливи соціального середовища на мову і на 
мовленнєву поведінку людей. З цього погляду наша розвідка буде здійснюватися в межах 
соціолінгвістичних досліджень, оскільки свої пошуки ми спрямували на встановлення того, як 
використовувала мовний знак інтелігенція на зламі ХІХ – ХХ ст. у Східній Галичині. 

Мовна ситуація Галичини була достатньо складною, оскільки українська мова одночасно 
використовувалася і як офіційна мова, тобто літературна мова у її західноукраїнському варіанті, і як мова 
міжгрупового неофіційного й офіційного спілкування, і як мова спілкування в сім'ї або вузькому колі 
друзів і колег. Названі варіанти мови мали свої особливості й відрізнялися від мовного еталона [3]. Ось 
чому об’єктом нашої уваги став соціолект – мова освіченої верстви Галичини кінця ХІХ – початку 
ХХ ст. та ідіолект її окремих представників, оскільки особливості використання мови цією соціальною 
верствою впливали на формування норм української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. 

Оскільки ідіолект (у широкому розумінні) – це реалізація певної мови в устах індивіда, сукупність 
текстів, породжуваних мовцем і досліджуваних лінгвістом, тільки специфічні мовленнєві особливості 
певного носія мови (у вузькому значенні), – зазначає Л. Ставицька, то стає очевидним той факт, що 
термін ідіолект має соціальну природу й підпорядковується, зокрема такому терміну, як соціолект [4: 3-
4]. Відтак індивідуальне мовлення представників певної суспільної верстви з притаманними їй 
особливостями й породжувані нею тексти і складають ''індивідуальний діалект'', ''ідіолект'' окремого 
носія цієї мови, що є складовою соціолекту і має виразну соціальну природу. 

Соціальний діалект представників освіченої верстви Галичини характеризується специфікою у 
формуванні, доборі й використанні певної частини лексико-фразеологічних, а також фонетичних, 
морфологічних та синтаксичних мовних засобів. Тексти різних стилів і жанрів, створені українською 
інтелігенцією кінця ХІХ – початку ХХ ст., дають змогу виявити й проаналізувати специфічні ознаки 
інтелігентського соціолекту, а відтак розкрити роль галицької інтелігенції у процесі становлення норм 
української літературної мови. 

Мовлення представників освіченої верстви ми розглядаємо як окремий соціальний діалект 
(соціолект), а тому своє завдання вбачаємо у виявленні та характеристиці лексичних, фразеологічних та 
інших мовних одиниць, що з погляду сучасного мовознавства можуть розглядатися, зазначає Інна 
Черкез, ''як специфічні для мовлення інтелігентної верстви і визначені як інтелігентські соціолектизми'' 
[5: 68]. Дослідниця зазначає, що ''аналіз лексико-семантичних та стилістичних характеристик слів, що їх 
можна кваліфікувати як специфічні для інтелігентського соціолекту, засвідчує тематичну різноманітність 
інтелігентського мовлення. Ознак соціолектизмів набули різні за походженням слова, проте основою 
формування соціолекту української інтелігенції була народнорозмовна лексика, яка вживалася на 
позначення подій та обставин суспільно-політичного, культурного, громадського життя зазначеного 
періоду. Це зумовлювало збагачення семантичного змісту багатьох слів, яке відбувалося через 
переосмислення значень, що, своєю чергою, сприяло розширенню стилістичних функцій цих одиниць'' 
[5: 71-72]. Отже, професійна діяльність українського інтелігента була важливим чинником, що впливав 
на мовні навички людини й оформлення її текстів. 

Галицька інтелігенція спиралася не тільки на тогочасну літературну практику, а й насамперед, на 
власний мовний досвід, укорінений у народну основу. Через те маємо підстави стверджувати, що на 
становлення ідіолекту галицького інтелігента впливали територіальні, соціальні, психологічні та інші 
чинники, які й створювали особистісні передумови мовотворчості інтелігенції, були тим джерелом, що 
живить мову, тоді як мовостиль представників інтелігентської верстви впливав на формування норм 
української літературної мови того часу. 

Українське інтелігентське середовище Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. представляли 
вчителі, науковці, лікарі, священики, юристи, чиновники, видавці та ін., які професійну діяльність 
поєднували з літературною, науковою, видавничою, громадсько-політичною й культурно-
просвітницькою. Ось чому ''вузькоспеціалізовані терміни разом зі словами-професіоналізмами з різних 
галузей […] формують групу слів, уживання яких соціально зумовлене інтелігентським середовищем. 
Адже тодішню культурну верству характеризував і високий культурно-освітній рівень, що формувався 
під впливом гімназійної та університетської освіти з обов’язковим вивченням класичних мов, і 
відповідна професійна діяльність'' [5: 72]. 

Підтверджують наші міркування положення Р. Смаль-Стоцького, який доводив, що саме завдяки 
тому, що у житті мови є динаміка, оцей ''безнастанний рух'' носіїв різних говорів і наріч, ці говори, 
наріччя, територіальні й соціальні діалекти й інші, що суттєво різняться між собою, згодом роблять усе 
для того, щоб мова стала об’єднавчим чинником і засобом порозуміння різних представників одного 
народу. Представники різних територіальних груп (діалектів), різних соціальних прошарків суспільства 
об’єднують свої зусилля в ділянці мовотворення і витворюють єдиний мовний стандарт, який із плином 
часу під впливом різних суспільно-політичних, економічних, культурно-просвітницьких та інших 
чинників знову змінюється. Саме говір вищого, культурного прошарку народу, що утворює культурні, 
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політичні, релігійні осередки в краю, – наголошує Р. Смаль-Стоцький, – ''той говір, говорений і писаний, 
поширюється і стає з часом літературною мовою всього краю-народу. Ось у цьому процесі й є колиска 
всякої літературної мови нашої доби'' [6: 13]. 

Однак, як тільки з’являється ''геніальна творча особистість'', вона відразу стає ''справжньою 
вирішною силою в розвитку літературної мови'' [6: 14]. Мовленнєва діяльність творчої особистості 
здатна впливати на мовлення представників різних соціальних груп, у тому числі й нижчих верств 
населення, а це всезагальне поширення й використання згодом призводить до створення літературної 
мови, яка поширює свій вплив на всю ''націю-державу'' і стає мовою культури й літератури. 

Важливою у контексті нашого дослідження є заувага вченого: ''Гострої гряниці між літературною 
мовою й говорами властиво немає. Між мовою чисто-літературною й говорами та підговорами стоїть мова 
щоденного вжитку культурного середняка, що в одну і другу сторону має свої місцеві переходи'' [6: 16]. 

Мова загалом, і літературна мова зокрема, – це складне духовне явище, ''дзеркало історично-культурного 
розвою нації'' [7: 43], ''витвір людського духа, й без людей мова немислима! '' [6: 17] [розріджений шрифт 
мій – Г. С.]. Мова, як і будь-яке психічно-фізично-суспільне явище, постійно видозмінюється, а ці зміни й є 
запорукою розвитку як самої мови, так і народу (її носія). Проте, незважаючи на всі зміни, що відбуваються в 
суспільно-політичному житті народу, мова у певні періоди свого розвитку підпорядковується певним 
правилам і законам, які ми називаємо граматикою і які діють ''не тому, що їх граматики установили, а тому, 
що установила їх сама мова. Вирішне у цих питаннях є вживання'' [6: 17]. 

''Мова – живий процес буття людей і кожної окремої особистості зокрема'' [8: 77], саме у мові 
виявляється особистість, її думки, почуття, світобачення. ''Справді, якщо треба було би назвати постать, 
котра у бурхливому ХХ столітті відігравала найважливішу роль у церковному, суспільно-політичному та 
культурному відродженні Української Церкви й українського народу, то цією постаттю, без сумніву, 
варто було би назвати Митрополита Андрея Шептицького'', – наголошує Богдан Дзюрах [9: ХІІІ]. Ця 
особистість своїми ідеями значно випередила дух свого часу, а його творча спадщина все ще продовжує 
впливати не тільки на розвиток Церкви, а й на розвиток філософії, теології, мовознавства. 
''Найважливішим полем апостольської діяльності Митрополита був його '' апостолят пера'' : численні 
монографічні праці, десятки послань, декретів і листів, багата кореспонденція з відомими церковними та 
суспільно-політичними діячами свого часу – всі ці писання стали тим живим словом Митрополита, над 
яким не має влади ''тлінна минущість часу та обставин'' і яке, переживши його зовнішню діяльність, 
зберегло для нас свідоцтво величі духа та глибини думки найбільшого Пастиря в історії УГКЦ'' [9: ХІІІ]. 

Пастирські послання і морально-пасторальні праці Митрополита – це цікава й багата церковна 
література, аналіз якої дасть нам змогу глибше зрозуміти особливості використання української мови 
освіченою верствою на західноукраїнських землях, а також показати як окремі постаті за допомогою слова 
спричинилися до розвитку й утвердження статусу української мови в Східній Галичині на початку ХХ ст. 

Писання Андрея Шептицького вражають безпосередністю вислову, простотою і щирістю. 
Іван Франко назвав стиль писань Галицького Владики ''великим новаторством'' і зазначав: ''Митроп[олит] 
Андрій іще в однім пункті явився новатором. Він не промовляє так, як його попередники, звисока, 
авторитетно, напушеним і ніби маєстатичним тоном, не ходить на ходільницях і не ''возвіщає'', а 
говорить попросту як рівний до рівних. Як чоловік до людей, радить, упоминає, іноді й полає, не 
лякаючись ужити енергійного слова, де річ того вимагає. Він любить ілюструвати свою промову 
прикладами з життя, фактами з власної обсервації, і се все дає його посланням те ''живе дихання'', без 
якого всяка моралізація завсіди лишається мертвою'' [10: 378-379]. 

Т. Біленко стверджує: ''Мова церкви, релігійно-культової практики не ізольована від цілісного 
контексту народного життя, її не можна вилучити з нього'' [8: 76], а тому в творах Митрополита 
знаходимо релігійну лексику, яка є характерним елементом мови та стилю Андрея Шептицького, а також 
говіркові елементи, архаїзми і запозичення, що входять до складу загальновживаної лексики. 
Митрополит, звертаючи своє слово до вірних єпархії (українців, поляків та ін.), промовляє до них їх 
рідною мовою, оскільки ''глибока християнська наука найлегше пізнається тільки у національному 
рівномовнім переломленні, тому і Христос, розставшись із своїми учнями, поспішав післати їм Духа 
Святого, що найперше навчив їх рідних мов тих народів, де мали проповідувати'' [11: 412]. 

Андрей Шептицький говорив як свій до своїх, він розумів той глибокий та нерозривний зв'язок між 
мовою і вірою, оскільки був переконаний, що через мову Боже слово найкраще і найшвидше доходить до 
душі народу. Саме тому в пастирських посланнях Митрополита ми знаходимо мовні особливості, 
притаманні українській мові Галичини початку ХХ ст. Окреслимо окремі з них: 

• активне використання полонізмів, які були однією з істотних ознак галицького варіанта 
української мови: жадна, закрысъ, марность, надъужитє, небезпеченьство, отпустъ, попертє, позволенє, 

потрафити, толєранція, послушенство, розказъ, сегорôчный, цΟха, поверхово, становиско, зложена, 
забракне, толєраційный, згоршенє й інші. Вживання значного масиву лексики власне польського 
походження або іншомовної лексики, запозиченої за посередництва польської мови, у пастирських 
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посланнях Андрея Шептицького не було випадковим, оскільки в рідному домі Митрополита розмовляли 
польською, німецькою і французькою мовами, він закінчив польську гімназію. 

• росіянізмів: великолепный, внΟшнû, востокъ, восточный, западъ, западный, защита, именно, 

клевета, клятва, неодолимый, неустрашимо, писатели, пламенный, посΟтити, сколько, условΟє, верствы, 

вΟрныхъ, лΟкарство, лΟчити й ін.; 

• церковнослов’янізмів: блудъ, благодать, благословеніє, благославити, власть, глаголы, глядΟти, 
днесь, премного, сотворенный, совершенство та інші. 

• Отож, росіянізми та церковнослов’янізми – це ті лексичні елементи, які часто використовувалися 
у мові галицької інтелігенції як відгомін культурних впливів на Галичину першої половини ХІХ ст. 
російської культури. Використання цих лексичних одиниць вносить додаткове стилістичне забарвлення у 
мову текстів послань Андрея Шептицького, а саме: додають їм піднесеності. 

• латинізмів: вікарій, візитація, деканъ, деканальный, кардиналъ, офіціалъ, папа, папскый, 
протестантъ, едиктъ, цензура, паломництво, колегія, провінція, юрисдикція й ін.; 

• галицьких говіркових лексем: газдôвство, доперла, єю, завізвати, здоровлє, застати, кормъ, 
лично, него, оденъ, отвертый, безхосенне, хибна, оперта, помочи й ін. 

Оскільки пастирські послання Андрея Шептицького – це, передусім, тексти релігійного змісту, то 
очевидним є й той факт, що у цих творах священика чимало місця займатиме релігійна лексика (імена 
святих, пророків, назви осіб, які виконують різні функції у церкві, назви церковних предметів, назви 
свят, обрядів, назви місць перебування людей у нематеріальному світі, духовні стани людини, 
богословська термінологія, назви релігійних об’єктів та церковних організацій [12] (а це також, 
здебільшого, запозичення з латинської і грецької мов), як-от: Авраамъ, Ангель, Отецъ, Бог/Богъ, 

Господъ, Іисусъ Христосъ, Спаситель, Богородиця, ДΟва Марія, Яковъ, проповΟдникъ, Новый ЗавΟтъ, 

Йорданъ, Провôдна недΟля, вΟра, вΟрный, грΟшникъ, недовΟрокъ, рабъ, агнець, жертвенникъ, престолъ, 

свΟчка, сповΟдальниця, вΟчность, провидΟніє, дΟянія апостольскΟ, обΟтъ, грΟхъ, гнΟвъ, заздрôсть, 

побôжность, святôсть, проповΟдъ, сповΟдь, священодΟйствіє та чимало інших. 
У пастирських посланнях Андрея Шептицького знайшли своє відображення явища, що були 

характерними для тогочасної української мови в Галичині. З цього приводу Іван Франко писав: 
''Митрополит Андрій Шептицький від самого свого вступлення на єпископство почав призвичаювати нас 
до іншого тону, інших форм, іншого характеру, який панує в його посланіях. Почати з того, що замість 
запліснілої псевдоцерковщини, якою промовляли його попередники, тобто дивоглядної мішанини 
церковнослов’янської лексики з новочасною морфологією, він пише свої листи чистою галицько-
руською народною мовою'' [10: 378]. 

Андрей Шептицький писав такою мовою, якою в Галичині в той час говорили. Митрополит уживає: 
• букву ї не тільки для позначення йотованої /і/, а й для позначення /і/ після м’яких приголосних /д/, 

/т/, /з/, /ц/, /с/, /л/, /н/, тому після твердих звуків писалася літера і, а після м’яких – ї: їхав // дїло, 
інтелїґенціи; 

• ъ у кінці слів: потребъ, духомъ, миръ, неписьменныхъ, впливомъ, важныхъ, впливъ; 
• для передавання українського звука /и/ використовує дві букви и, ы: высше, важныхъ, близше, 

христіяньскои, доктрина, особистый, впливъ; 

• звук /і/ позначав як û та і (û передає /і/, що походить з інших звуків): всΟ побребы индивидуальноû 
и суспôльнû людей, оживленû, сесû, котрû, такû, ''тû, що пôдъ нею стоять'', теоритичнû и практичнû, 
соціяльный, катеґоріи; 

• згідно з офіційною граматикою вживає е замість є на початку слова та після голосних: епархій, 
хоча водночас використовує літеру є: єму, єи дає; 

• вживає літеру ґ на місці латинського g: ґрупы, катеґоріи, интеліґенціи, делєґатъ, орґанизує; 

• замість прийменника у/в вживає въ: ''Въ листΟ пастырскôмъ…'', ''вΟру въ науку І. Христа, 

чоловΟкъ опирає ся'', въ кôнци; 
• активно використовує конструкції з прийменником зъ: зъ другои же стороны; зъ само себе 

розумΟє ся; 

• замість букви е вживає Ο: рΟΟΟΟшивъ, зовсΟΟΟΟмъ, въ народΟΟΟΟ, вΟΟΟΟру, цΟΟΟΟлымъ; 

• Ο вживає для передавання українського /і/ → /ΟΟΟΟ/: всΟΟΟΟ, свΟΟΟΟдоцтво, вΟΟΟΟдомôсть, въ науцΟ; 
• и використовує для передавання української літери ї: Христовои; 
• и вживає на початку слів на місці сучасного і: иншои/иншимъ/иншому, индивидуальностію; 
• ô передає /і/ з етимологічного /о/: вôдступити, вôдъ, нашôмъ, суспôльности, людскôй, пôдъ, 

будучнôсть, однôмъ, въ кôнци, интересôвъ, самостôйна, шкôдливе; 
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• не вживає апострофа: обовязки, розвязати; 
• використовує ъ після префікса об-, де в сучасній українській мові ставимо апостроф /’ /: объявленя, 

объяснень, розъясняє, зъєднана; 
• зворотна частка -ся зберігає давню рухливість, наприклад: пôддавати ся, видавало бы ся; и не 

снило ся нΟколи; ухиляють ся; опираємо ся; звернути ся до Васъ; и житє ся пожертвувало; пôдчасъ 

того богослуженя має ся виголосити вôдповΟдна проповідь; 

• пише частку бы разом і окремо з словами: мусΟвъбы сумнΟвати ся о правдΟ; хотяйбы и рôжнила 

ся въ понятяхъ; мôгъ бы сумнΟвати ся; бувъ бы; 
• префікс не- пише разом з дієсловами: (проводу) ненакидаю; 
• вживає займенники ця/це/цієї у формі ся/се/сеи: що ся истота найвысша; приняти за правдиве се, 

що высказавъ; бо се прецінь рΟчъ щоденного досвіду; знає се добре рôдъ людській; сеи катеґоріи; 
• використовує дієслівну форму єсть: Христіяньство єсть мовъ велика книга; бо єсть певнымъ; зъ 

природы єсть вже суспôльнôсть людська; єсть актомъ льоґічнΟйшимъ; не єсть свободою але сваволею; 

що чоловΟкъ не єсть паном; 
• вживає діалектні інфінітивні форми на -ти, -чи: помочи, зберегчи; 
• в словах іншомовного походження вживає м’який [л´]: толєранція, псальмъ, парляментаризмъ; 
• використовує у родовому, давальному і місцевому відмінках однини іменників жіночого роду ІІІ 

відміни у закінченні виступає и: любови, благодати, смерти, відомости, неприємности, слабости, 
осени, моральности, старости; 

• у називному і знахідному відмінках однини після м’яких приголосних іменники середнього роду 
мають у посланнях закінчення є: щастє, розвиненє, положенє, питанє, читанє, дарованє, вôдзначенє; 

• відсутнє подвоєння приголосних у словах на зразок: спасеня, остереженя, усуненя, питанє, 
читанє, дарованє житя, принятя; 

• уживає кінцевий твердий [т] у дієслівних формах теперішнього часу 3 особи однини та ІІ 
дієвідміни: важит, ходит, пророчит; 

• іменники жіночого роду ІІІ відміни в орудному відмінку мають закінчення -ію: любовію, смертію, 
помочію, ненавистію; 

• у дієсловах третьої особи однини теперішнього та майбутнього часу перед часткою -ся випадає 
формант -ть і частка -ся пишеться окремо: знайде ся, зв’яже ся, назває ся, доткне ся; 

• наявність діалектних форм здрібнілих прикметників, в яких на місці голосного -е- виступає 
голосний о-: легонький, слабонький; 

• активно вживаними є слова із церковнослов’янськими суфіксами та префіксами, а також основами 
для творення складних слів: -іє: житіє, посланіє, милосердіє, блогословеніє, смирніє, крещеніє, спасеніє; -

ôсть: морольнôсть, гордôсть, будучнôсть, вΟдомôсть, марнôсть, святôсть, премудрість; -тель/-
итель: хранитель, спаситель, вседержитель, служитель; -ин(я): святин(я), гордин(я), милостин(я); -
в(а): жертв(а), молитв(а); -ств(о)/-цтв(о): божество, христіаньство, апостольство, монашество, 

братство, дΟвство, лΟкарство, рôльництво; воз-/вос-: воздух, воскресіння, воздвиження; во-: вовіки, 
воістину; со-/су-: сотворитель, согрішити, супостат; із-: ізборникъ; пре-: преподобный, пресвятый, 

предобрый; пред-: предсказати, предвΟчный; пôд-: пôддавати, пôддаючи; вôд-: вôдповести, 
вôдступають, вôдзначенє; все-: вселеньскый, всевишній; благ-: благословенство, благодать, 

благословити; прав-: правовірний, православний; бог-: богородиця, богослов, богочоловΟкъ; добро-: 

добродушний, добросердечний, добродΟйство; велик-: великомученик; мног-: многомилостывый; 
• використовує префікс грецького походження архи-: Архипастирь, Архиєрей; 

• продуктивним у системі прикметникового словотвору є префікс най- і суфікс -ш-/Οйш: 

найблагороднΟΟΟΟйше, найзагальнΟΟΟΟйшихъ, найприступнΟΟΟΟйшихъ, найсовершеннΟΟΟΟйшу, найученнΟΟΟΟйшихъ, 

найсамостôйнΟΟΟΟйша, найлΟпша (воля), найбôльше (посвяшенє), найдорозши; 
• часто вживаними є слова з суфіксами та префіксами: -ск-/-цк-: христіянскои, людскій, Митрополитъ 

Галицкий, Архієпископъ Львôвскій; -н-/-шн-: нынΟшный, вΟчныхъ, народнôй; -уч-/ -юч-: приписуючи, 

узнаючи, накидаючи, увадаючи; -вши-: перестудіювавши; -о: совΟстно, смΟло, рΟшучо, очевидно, 
математично; без-: безхосенне, безвзгляднои, безбожный, безмірну; роз-: розвязати; за-: забракне; з-/зô-: 

здолати, зъєднати, зôстати, зôйти; по-: порозумΟня, поодинокû, посвΟдчить, поважныхъ; про-: 

просвΟтити; пере-: пересвΟдченя, перечитана, переконаный, перепровадженый; пред-: представленє; не-: 
неправда, нехристіяны, неясности; при-: приходить, признати; в-: всказати; вы-: высказати; 
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• використовує займенники єи/єΟ/Οй на місці сучасного її/їй: ''що єи не узнають и слухати не 

хотять'', ''всΟхъ єи силъ'', ''лишъ переконаный єΟ приминає, лишъ переконаный єΟ держить ся'', ''що Οй 
належить ся за силу, котру дає'';  

• знання іноземних мов, а також західноєвропейських і російської літератур сприяло використанню 
у текстах нетранслітерованих (таких, що зберігають притаманний мові-джерелу графічний вигляд) 
чужомовних елементів різного типу і об’єму. Необхідність їх використання пов’язана як із 
безеквівалентністю в окремих лексичних сферах, так і стилістичними особливостями створюваних 
текстів. Оскільки введення нетранслітерованих конструкцій у текст, як правило, зумовлене поважними 
причинами, то такі елементи є семантично і стилістично вагомими, а у більшості випадків – 
текстотворчими. Наявність таких конструкцій у тексті, зауважують М. Карпенко й Є. Меймескул, ніколи 
не буває випадковою, навіть коли їх небагато. Своєрідність індивідуального стилю визначається їх 
строгим дозуванням, особливим співвідношенням із основним, ''нейтральним'' текстом, його лексичною 
системою [13: 220-228]. Наприклад: Perpetuum 
mobile – 'вічний двигун'. 

• цитування ''Біблії'' (часто 
церковнослов’янською мовою /див. фрагмент 
тексту [14: 30]/) – це також особлива 
композиційна риса текстів Андрея 
Шептицького, наприклад: ''Власть ту вóддавъ 
въ руки церкви, котру установив – а котрои 

''вратá адова нєе одолΟютъ'' котрои не 
переможуть силы противнû''. 

Отож, у творах Андрея Шептицького 
знаходимо чимало граматичних особливостей галицької мови. Можна сказати, що пастирські послання, 
морально-пасторальні й інші праці Митрополита віддзеркалюють тогочасну мовну ситуацію, що 
склалася в Галичині. Г. Нуцковська зазначає: ''Шептицький писав так, як писали його сучасники – 
галицькі письменники та публіцисти, – й так само, як вони, повними пригорщами черпав галицьку 
літературну лексику'' [12: 54]. У посланнях ''зіставлення високого сакрального стилю з іншими 
стильовими різновидами (публіцистичним, епістолярним) вказує на те, що церковно-релігійний стиль 
пастирських послань не є замкненим. Оригінальність цього стилю полягає якраз у тому, що Митрополит 
Андрей майстерно й органічно поєднав не тільки різні шари лексики (загальновживану, 
церковнослов’янську, говіркову, архаїчну та іншомовну), але й інші мовні засоби, притаманні різним 
стильовим видам мови'' [12: 246]. 

Українська інтелігенція кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до якої належав і Митрополит 
Андрей Шептицький) – це окрема соціальна група, представники якої ''проводили інтелектуальну 
діяльність і були носіями певних етичних норм, моральних та духовних цінностей. […] У своєму 
щоденному спілкуванні – офіційному чи товариському – представники української інтелігенції 
послуговувалися мовними одиницями, які з огляду на особливості тогочасного суспільства були властиві 
лише цій соціальній верстві'' [5: 75]. 

Висновки. Усе сказане дає підстави стверджувати, що дослідження ролі галицької інтелігенції у 
формуванні норм української літературної мови кінця ХІХ – початку ХХ ст. є актуальним, а мовні 
одиниці, використовувані цією соціальною групою, увійшли до складу лексичного фонду української 
мови й впливали на формування інтелігентної, освіченої верстви Галичини, її соціолекту як самостійного 
системно-структурного явища й знайшли своє відображення у формі й значенні лексичних, 
фразеологічних і граматичних одиниць сучасної української мови. Аналіз та дослідження пастирських 
послань Митрополита Андрея Шептицького дозволили нам висвітлити соціальні аспекти 
функціонування української мови в Галичині на межі ХІХ – ХХ ст., вказати на лексико-семантичні, 
стилістичні та граматичні особливості регіонального функціонування української мови на 
західноукраїнських землях, що в перспективі матиме принциповий вплив на розуміння історії розвитку 
української літературної мови, становлення та кодифікацію її норм. 
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Гирняк С. П. Языковые особенности пастырских посланий и морально-пасторальных работ 
Митрополита Андрея Шептицкого. 

В предлагаемой статье дана характеристика языковых особенностей пастырских посланий и 
морально-пасторальных работ Митрополита Андрея Шептицкого; доказывается, что украинская 
галицкая интеллигенция конца XIX – начала ХХ в. (к ней принадлежал и Андрей Шептицкий) – это 

отдельная социальная группа, использовавшая языковые единицы, которые, учитывая особенности 
тогдашнего общества, были присущи только ей. Сегодня речь представителей украинской 

интеллигенции Галичины названного периода мы рассматриваем как отдельный социальный диалект 
(социолект). В то же время используемые интеллигенцией языковые единицы с точки зрения 

современного языкознания могут рассматриваться ''как социолектизмы интеллигенции''. 

Ключевые слова: язык, социальная группа, галицкая интеллигенция, Восточная Галичина, идиолект, 
социолект, пастырские послания, морально-пасторальные труды Андрея Шептицкого. 

Girniak S. P. Language Features of Pastoral Epistles and Moral and Pastoral Works by the Metropolitan 
Andreуi Sheptytsky. 

This paper characterizes linguistic features of pastoral letters, moral and pastoral works by the Metropolitan 
Andrei Sheptytskyy. It is proved that Ukrainian Galician intellectuals of the late XIX – early XX centuries (to 
which Andrew Sheptytskyy belonged) is a separate social group whose members used linguistic units, which, 
taking into the account the characteristics of that society, were inherent to this social layer. Today Galician 

intellectual representatives' speech of the specified period is considered as the separate social dialect 
(sociolinguistics), while intellectuals' linguistic units in terms of modern linguistics can be viewed as 

''intellectuals' social dialects''. 

Key words: language, social group, Galician intelligentsia, Eastern Galicia, idiolect, sociolinguistics, pastoral 
message, moral and pastoral work by Andrey Sheptytsky. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРИСЛІВНИКІВ У ПОЕТИЧНІЙ ТВОРЧОСТІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

У статті проаналізовано відприкметникові, відіменникові, відзайменникові та відчислівникові прислівники, 
зафіксовані в поетичних творах Тараса Шевченка; визначено особливості функціонування різних розрядів 

прислівників у поетичному тексті; з’ясовано семантико-словотвірну структуру відзначених 
адвербіативів, їхнє семантичне наповнення та формальну варіативність на різних мовних рівнях, 

насамперед на фонетичному та словотвірному; виявлено особливості використання поетом прислівників 
як частини авторського ідіолекту; простежено розвиток представленої в поетичних творах 

адвербіальної системи середньонаддніпрянського діалекту від ХІХ – до початку ХХІ ст.; окреслено 
перспективи подальших наукових досліджень адвербіальної системи у творчості Тараса Шевченка. 

Ключові слова: Тарас Шевченко, прислівник, відприкметникові прислівники, відіменникові прислівники, 
відзайменникові прислівники, відчислівникові прислівники. 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Мовотворчість Тараса Шевченка 
як основоположника нової української літературної мови неодноразово привертала увагу дослідників ще 
в І пол. ХХ ст. (В. Сімович, І. Огієнко, М. Сулима, О. Синявський та ін.), продовжили традиції своїх 
попередників лінгвісти ІІ пол. ХХ ст. (А. Мойсієнко, В. Ільїна, В. Ващенко, П. Петрова, В. Чабаненко та 
ін.), праці яких присвячені мові творів Т. Шевченка з огляду на використання в них різних лінгвістичних 
одиниць. Учені ХХІ ст., незважаючи на посилену увагу до творчості Кобзаря, порушують усе нові 
проблеми функціонування лінгвістичних одиниць у поетичній спадщині Т. Шевченка, здійснюючи 
водночас компаративні мовознавчі дослідження, інтерпретуючи матеріал поезій Кобзаря крізь призму 
сучасного лінгвістичного бачення, знаходячи досі не висвітлені в науці питання Шевченкової 
мовотворчості (В. Краченко, Л. Ставицька, В. Русанівський та ін.). Водночас морфологічні особливості 
поезій Т. Шевченка, зокрема функціонування в них прислівників, які значною мірою відображають 
адвербіальну систему середньонаддніпрянського діалекту ХІХ ст., досі не були об’єктом спеціального 
наукового дослідження, що й зумовлює актуальність нашої розвідки (зазначимо, що морфологічні 
особливості поетичних текстів Т. Шевченка, зокрема іменник, займенник та дієслово в мові його творів, 
досліджував П. Тимошенко). 

Мета статті – проаналізувати прислівники, відзначені в поетичних текстах Тараса Шевченка. 
Джерелами дослідження слугували поетичні твори Т. Шевченка [1] та "Словник мови Шевченка" [2]. 
Опрацювання зазначених вище текстів дає підстави констатувати, що в поетичному доробку Т. Шевченка 
зафіксовано трохи більше 400 прислівників. Варто зазначити, що це зовсім незначна кількість слів 
порівняно з використаними поетом іншими частинами мови, оскільки в двох томах "Словника мови 
Шевченка" відзначено більше 10 тис. слів, що ще раз підтверджує думку сучасних мовознавців про 
периферійність прислівника як частини мови [3: 298]. Ще однією причиною такої незначної кількості 
прислівників є, на нашу думку, граматична природа цієї частини мови як незмінюваного класу слів, що 
практично не дало змоги Т. Шевченкові використати форми слів зазначених адвербіативів. 

Як зазначають лінгвісти, українська адвербіальна система сформувалася на ґрунті 
відприкметникових, відзайменникових, відіменникових та відчислівникових утворень [4: 342-412]. 
Вибірка прислівників із поетичних творів Т. Шевченка засвідчила, що автор використав усі зазначені 
вище різновиди адвербіативів, проте не однаковою мірою. Зокрема, найбільше фіксуємо означальних 
відприкметникових прислівників. Як зауважує В. Німчук, відіменна, зокрема відприкметникова 
адвербіалізація, – явище давнє, сягає ще праслов’янської доби, є засобом поповнення складу 
прислівників [4: 345]. Відад’єктивні утворення у складі прислівників становлять основний фонд, що, на 
думку М. Галюк, зумовлено категоріальною близькістю прислівника до прикметника [5: 118-125]. Серед 
відприкметникових прислівників, зафіксованих у поетичних творах Т. Шевченка, переважають 
адвербіативи способу дії переважно із суфіксом -о (близько, буквально, велично, весело, вірно, гірко, 
голосно, живо, завзято, зично, зримо, істинно, любо, нагло, низько, давно, далеко, пильно, пишно, пізно, 
поважно, понуро, посильно, приязно, пусто, ревносно, рівно, розумно, скушно, славно, сміливо, смутно, 
сумно, тайно, хитро, холодно, чесно, чисто, широко та ін.), частина з яких має заперечну частку-префікс 
не- (неголосно, недавно, недалеко, недобре, недовго, незримо, нелукаво, немало), рідше відзначаємо 
утворення з формантом -е (байдуже, гарне, даремне, односерде, односердне 'одностайно', одностайне), 
причому спостерігаємо спорадично паралельне використання обох форм прислівника, інколи навіть 
форма з -е переважає в ідіолекті Тараса Шевченка (марне (20 уживань), марно (6); окремо (1), окроме (1); 
особливе (3), особливо (2); сердечно (3), сердешне (2); гарно (7), гарне (1). Функціонування двох форм 
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зазначених вище прислівників підтверджує думку вчених про те, що означальні прислівники із суфіксом 
-е менш поширені в сучасній українській мові [3: 317], вони співвідносні з прикметниками твердої групи 
[4: 377], кількість їх у процесі розвитку мови поступово зростала, досягши вершини в ХVІІ ст., але потім 
більшість таких утворень вийшла з ужитку. На жодному етапі історії мови вони не були панівними і 
здебільшого вживалися одні й ті ж слова то з -о, то з -е [4: 378]. 

Крім того, спостерігаємо явище полісемії у використанні таких прислівників: високо: 1) на значній висоті; 
2) на велику відстань угору; глухо: 1) неголосно; 2) перен. повільно, тихо; давно: 1) багато років тому, задовго 
до теперішнього часу; 2) протягом тривалого часу; просто: 1) безпосередньо, прямо; 2) звичайно, відверто, 
безхитро; тихо: 1) неголосно; 2) повільно, не поспішаючи; 3) безшумно, безгучно, безмовно; 4) безтурботно, 
мирно, спокійно; 5) потай, непомітно; 6) любовно, ласкаво, з приємністю; 7) слабо, ледве-ледве тощо. 
Наприклад, контекст поезій Т. Шевченка засвідчує таку семантику прислівника ясно: 1) яскраво: Уже зірниця 
На небі ясно зайнялась; 2) світло: У хаточці чисто, тихо, Ясно, як у раї; 3) виразно, чітко: І стане ясно перед 
ним Надія ангелом святим [2: 2: 458]. 

З-поміж відприкметникових адвербіативів натрапляємо й на прийменникові утворення з формами 
родового відмінка коротких прикметників: догола, дочиста, звисока, здалека, здалеку, ззамолоду, зрана, 
спроста, змалку, змалу, знову, знов, ізнову, знова, іздалека та деяких інших відмінкових форм: начисто, 
вповні, намарне, попросту, почасту, зараннє тощо.  

Серед відприкметникових адвербіативів способу дії відзначаємо префіксально-суфіксальні утворення з 
формантами по-, -ому (-ему) (по-бурлацькому, по-вашому, по-давньому, по-давнему, по-московському, по-
панському, по-письменному, по-руському, по-старому, по-чумацькому, по-якому, по-тутешнему, по-
людському, по-своєму), по-, -и (по-молодечи, по-московськи, по-руськи, по-чернечи), по-, -ій (по-батьківській, 
по-братерській, по-молодечій, по-московській, по-німецькій, по-християнській, по-чернечій), перші два 
різновиди з яких зберегла українська літературна мова, а останній успадкований лише діалектами.  

Значна частина відприкметникових прислівників різних семантичних розрядів використана зі 
зменшено-пестливими суфіксами, компонентом яких є -к-: 1) способу дії: любенько веселенько, 
гарненько, гарнесенько, любісінько, любесенько, однаковісінько, прямісінько, хутенько, коротенько, 
низенько, низесенько, легенько; 2) місця: ближченько, близенько, недалечко; 3) часу: довгенько, змалечку, 
пораненьку, раненько, ранесенько, ранісінько, частенько тощо. 

Частина відприкметникових адвербіативів зафіксована у формах ступенів порівняння, здебільшого 
простої форми компаратива, яка виявилася найдоречнішою для вживання в поетичному тексті: більш, 
більше, ближче, голосніше, дальше, дальш, довше, дорогше, краще, зручніше, легше, лучче, лютійше, 
незгірше, дешевше, дорожче, поганше, раньше, ранше, синіше, синійше, швидче, швидше, ясніше, 
яснійше. Особливістю використання форм ступенів порівняння в поетичних творах Т. Шевченка є 
наявність паралельних форм, які демонструють формальну варітивність ступеневих утворень як на 
фонетичному, так і на морфемному рівнях, причому більша їх частина успадкована літературною мовою, 
а незначна кількість збережена тільки в діалектах (насамперед із суфіксом -ійш-), зокрема й 
середньонаддніпрянському, свідченням чого є записи сучасних діалектних текстів [6]. Спорадично 
відзначаємо просту форму суперлатива: найгірше, найпаче. 

Відіменникові адвербіативи теж досить часто використовувані поетом. Із-поміж них найбільш 
уживаними є утворення у формі орудного (переважно безприйменникового, значно рідше –
прийменникового) відмінка, що цілком закономірно, оскільки саме цей відмінок має найбільшу здатність 
до адвербіалізації та став основним джерелом поповнення відіменникових адвербіативів завдяки 
синтаксичній відіменниковій адвербіалізації. Причину цього дослідники вбачають у тому, що периферійне 
положення цього відмінка в системі українських відмінків сприяє послабленню, нейтралізації предметної 
семантики іменника й пристосуванню його до вираження конкретних граматичних значень, зокрема 
способу, порівняння, сукупності й часу [7: 4]: боком, верхами, весною, ґвалтом, даром, згодом, зимою, 
кругом, ноччю, вечорами, літом, гуртом, рядком, попідтинню, рядом, часом тощо. 

Значну частину відіменникових адвербіативів становлять прийменникові утворення з формами 
знахідного відмінка: вовік, повік, вовіки, навік, навіки, впоперек, вперед, вшир, влад, вполовину, щовечір, 
щозиму, вверх, вгору, угору, надиво, назустріч, насилу, насилу-то, заміж, уголос, вголос, позад, назад, 
щодень, щоніч та ін. Менш уживаними є прийменникові форми місцевого (позаду, надворі, вкупі, укупі, 
вночі, уночі увечері, ввечері, попереду) та родового (довіку, доволі, додому, додолу, зверху, звечера, здолу, 
ззаду, зроду, щовечора, щодня, щоночі) відмінків, частина з яких, як бачимо, має формальну 
варіативність на фонетичному рівні, оскільки в них збережено фонетичні особливості 
середньонаддніпрянського діалекту.  

Досить часто використовуваними є відзайменникові прислівники різних розрядів: 1) обставинні 
місця: відкіля, відкіль, відколи, відціля, де, де-то, де-небудь, звідки, інде, куди, куда, куди-то, ніде, отам, 
отам-то, отут, отут-то, сюди, сюда та ін.; 2) обставинні часу: все, усе, інколи, іноді, коли, коли-то, 
колись, колись-то, нíколи, нікóли, отойді, отойді-то, отоді, отоді-то, от-от та ін.; 3) способу дії: інако, 
іначе, ніяко, отак, отак-то, як, як-то та ін.; спорадично відзначені адвербіативи міри і ступеня (зовсім), 
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мети (нащо), причини (чомусь). Особливістю використання цих та зазначених вище прислівників у 
поетичній творчості Т. Шевченка є функціонування значної кількості утворень із постфіксом-часткою -
то, що можемо вважати особливістю авторського ідіолекту, уживання відзайменникових прислівників із 
початковим голосним о-, фонетичних та акцентних варіантів деяких адвербіативів, які відбивають 
тогочасне живе народне мовлення. 

Відчислівникові прислівники, порівняно з іншими адвербіативами, є найменш численною групою в 
українській мові. В. Німчук, простежуючи історію становлення відчислівникових адвербіативів, 
зазначає, що найдавніші утворення сягають праслов’янської мови, у якій адвербіалізувалися, насамперед, 
форми порядкових числівників [4: 342-412]. Творчість Т. Шевченка підтверджує думку лінгвістів, 
оскільки в ній зафіксовано переважно утворення від порядкових числівників – назв першого першого 
десятка (перше, перш, спершу, вперше, втретє), значно рідше відзначено інші відчислівникові 
адвербіативи від числівників два-чотири: двічі, удвоє, вдвоє, удвох, вдвох, обоюду 'з обох боків', втроє, 
утрьох, тричі, по-тричі, вчотирьох, начетверо. 

Частина прислівників зберігає давнє дієслівне походження, хоча може бути оформлена як 
відіменникові адвербіативи у формі орудного (викрутасом, вихилясом, покотом), знахідного відмінка 
(вслух, навзаводи, навиліт, навприсядки, навприсідки, назирки) чи інших відмінкових форм (нехотя, 
взаперті). Крім того, спостерігаємо використання низки прислівників, утворених у результаті зрощення, 
частина з яких у процесі історичного розвитку мови зазнала фонетичних змін (вторік, уторік, торік, 
післязавтра, позавчора, позаторік, стремглав, стрімглав), чи юкстапозиції (ледве-ледве спідтиха-тиха, 
стиха-тиха). Незначну кількість прислівників, використаних у творах Тараса Шевченка, трактують як 
слов’янізми: праведно, сице 'так', уповательно 'твердо, упевнено', вскую 'доки', паче 'краще', 'особливо', 
'більше', що свідчить про вплив книжної мови на творчість Кобзаря, а також про використання 
відзначених слів із певною стилістичною метою. Частина прислівників функціонує тільки в сталих 
словосполученнях: слихом – у словосполученні слихом слихати 'чути', суто – суто-густо, сяк – то сяк, 
то так, і сяк і так 'як-небудь', сям – чи там, чи сям. 

Висновки. Отже, прислівникова сиcтема є неодмінною складовою поетичного твору, хоча, порівняно 
з іншими лексико-граматичними класами слів, менш уживаною з огляду на специфіку прислівника як 
незмінюваної частини мови. У творчості Т. Шевченка фіксуємо всі типи прислівників, причому 
найуживанішими є відприкметникові адвербіативи, які виражають значення суб’єктивної оцінки за 
допомогою зменшено-пестливих суфіксів, демонструють, як і інші розряди, формальну варіативність на 
фонетичному та морфемному рівнях, зберігають діалектні риси середньонаддніпрянського говору. 
Особливістю ідіолекту Т. Шевченка вважаємо використання значної кількості адвербіативів із часткою-
постфіксом -то, прислівників-слов’янізмів. 
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Гримашевич Г. И. Функционирование наречий в поэтическом творчестве Т. Г. Шевченко. 

В статье проанализированы наречия, производные от существительных, прилагательных, местоимений 
и числительных, зафиксированные в поэтических произведениях Тараса Шевченко; определены 

особенности функционирования разрядов наречий в поэтическом тексте, семантико-
словообразовательная структура адвербиативив, их семантическое наполнение и формальная 

вариативность на разных языковых уровнях, прежде всего на фонетическом и словообразовательном, 
особенности использования поэтом наречий как части авторского идиолекта; исследовано развитие 

представленной в поэтических произведениях адвербиальной системы среднеподнепровского диалекта 
от ХIХ – до начале ХХ в.; изложены перспективы дальнейших научных исследований адвербиальной 

системы в творчестве Тараса Шевченко. 

Ключевые слова: Тарас Шевченко, наречие, отадъективные наречия, отсубстантивные наречия, 
отместоименные наречия, отнумеративные наречия. 

Hrymashevych H. I. Adverbs Functioning in the T. G. Shevchenko’s Poetry. 

The poetical works of Folk Minstrel were materials for the article. Over 400 adverbiatives of various kinds were 
selected by the method of sampling. The article deals with adjectival, noun, pronominal and numeral adverbs 
fixed in the T. Shevchenko’s poetry. Among them the most used were adjectival adverbs with the suffixes -o,-e 

and the formants -po, -omu, -y, -iy, pronominal adverbs of place and time, noun adverbs with the advantage of 
formations in the form of instrumental case. The least used were numeral adverbs. The features of their 

functioning in the poetic text are defined. The semantic and word-formation structure of the noted adverbiatives, 
their semantic content and variability at different language levels are depicted; the features of adverbs usage as 

a part of the author’s idiolect are analyzed. The article traces the adverbial system development of Middle 
Naddnipryanskyi dialect from the XIX till the beginning of the XXI centuries. The study gives the reason to 

conclude that the used adverbs represent a small stratum of Taras Shevchenko’s vocabulary as an adverb is a 
peripheral and the same part of speech. 

Key words: Taras Shevchenko, adverbs, adjectival adverbs, noun adverbs, pronominal adverbs, numeral adverbs. 
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ЛЕКСИКОГРАФІЧНЕ ОПРАЦЮВАННЯ ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОЇ ЛЕКСИКИ  
В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 

У статті порушено проблему дослідження глибини розгортання семантичних структур релігійних 
лексем, зафіксованих сучасними словникарями. На прикладі здійсненої словникової каталогізації значень 

церковнослов'янізму агнець вироблено рекомендації для вдосконалення сучасного лексикографічного 
представлення подібних запозичень з уточненнями мотивації біблійних вживань та розвідок 

словотвірно-етимологічного праслов'янського гнізда. Обґрунтовано думку, що для фіксування оновлень 
українського релігійного лексикону, крім вивчення його сучасного функціонування, надзвичайно важливим 

є врахування походження лексичних одиниць та біблійних значень за всіма сучасними українськими 
перекладами Святого Письма. 

Ключові слова: лексикографія, біблійний лексикон, семема, семантична ознака, релігійна сфера. 

Постановка проблеми. Сучасні словники української мови прагнуть до якомога повнішого 
відображення змін, що відбуваються в лексичній системі української мови на початку нового 
тисячоліття. З цією метою вітчизняна лексикографія зорієнтована "на охоплення всіх стилістичних 
пластів і літературних жанрів, де функціонує українська мова" [1: 3], в результаті чого укладання нових 
словників ХХІ ст. ґрунтується на широкій джерельній базі, зокрема й біблійній. Тому останні тлумачні 
словники, на відміну від СУМ-112, збільшують кількість одиниць релігійної лексики (напр., в СУМ-11 
словотвірне гніздо з ядром алілуя налічує 3 компоненти (алілуя, алілуйщик, алілуйщина), у ВТССУМ – 
уже 5 (додано алілуйний, алілуйко), у СУМ-20 − 6 (додано алілуйський)), поновлюють "призабуті" 
лексеми (напр., алілуйко), уводять нові лексичні одиниці (напр., у СУМ-20: богозневага, богозневажати, 
богозневажний, богозневажник, богопізнання) і т. ін. 

Окрім збільшення кількісного складу релігійних лексичних одиниць, нові словники демонструють 
поглиблене осмислення релігійних лексем, до яких українці звикли, уточнюючи їхні дефініції. Укладачі 
біблійної частини СУМ-20 використали автоматизовану систему "Єврейський та грецький лексикони 
Стронга", "де до кожного слова Старого і Нового Завіту подали варіанти перекладів. Адже без 
спеціальних знань такі біблійні поняття, як, наприклад, віра, спасіння, гріх, покаяння, святість, 
праведність, закон, благодать, апостол, ангел тощо правильно не витлумачиш" [2: 26). Нині мовці 
сприймають бібліїзми уже як загальномовні лексичні одиниці, що адаптували своє біблійне походження 
у мовній практиці, а тому доцільність уточнення дефініцій таких лексем не викликає сумнівів: 

СУМ-11 СУМ-20 
ВІРА 1, и, жін. 3. рел. Визнання існування 

бога, переконання в реальному існуванні чогось 
надприродного. Тут довелося зачепити питання і 
про бога і про чорта, про віру в першого і про 
всякі мудрощі другого (Панас Мирний, V, 1955, 
406); У похоронному інвентарі.. знаходять 
різноманітні амулети, пов'язані з вірою в їх 
захисну силу (Археологія, VIII, 1953, 72); // Те або 
інше релігійне вчення, віровизнання. – Котилися І 
наші козачі Дурні голови, за правду, За віру 
христову (Тарас Шевченко, II, 1953, 26); Народ 
галицький зовсім не такий вже сфанатизований 
до унії чи до якої іншої форми віри (не кажу до 
самої віри), як то хочеться представити попам 
(Леся Українка, V, 1951, 36) [2: І: 679]. 

ВІHРА 1, и, ж. 3. бібл. Дар Бога людині, 
завдяки якому встановлюється її зв'язок iз Богом. 
Одному бо Духом [Святим] дається слово 
мудрості, а другому – слово знання тим же 
Духом, а іншому – віра тим же Духом (Біблія. 
Пер. І. Огієнка); Віра від слухання, а слухання 
через Слово Христове (Біблія. Пер. І. Огієнка); 
// Визнання існування Бога. Тут довелося 
зачепити питання і про Бога і про чорта, про 
віру в першого і про всякі мудрощі другого 
(Панас Мирний); // Те або інше релігійне вчення, 
віровизнання. – Котилися І наші козачі Дурні 
голови, за правду, За віру Христову 
(Т. Шевченко); Годой сидів як неживий – поганці 
знущалися з його віри (І. Білик) [11]. 

Переосмислено семантичні структури лексем у плані їх розширення: 

                                                 
2Умовні скорочення, використані в статті: СУМ-1 – [1], СУМ-11 – [2], ВТССУМ – [3], ЕССУМ – [4], НТСУМ – 

[5], ЕССУМ – [6], ПЦСС – [7], СЦОТ – [8], СДРЯ – [9], СУМ (Г) – [10], СУМ-20 – [11], СУМ-28 – [12], МСДРЯ – 
[13], ФСУМ – [14], ЭССЯ – [15]. 
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1. Долучено релігійні значення: 
СУМ-11 СУМ-20 

АЛІЛУЯ, виг. Уживається у відправах 
іудейської і християнської релігій для вираження 
славлення бога. Кат лютує, А ксьондз скаженим 
язиком кричить: "Te deum! алілуя!.."  
(Тарас Шевченко, II, 1953, 33) [2: 1: 34]. 

АЛІЛУHЯ, виг., рел.-церк. 1. Заклик у 
християн та іудеїв, що означає ''хваліть 
Господа''. Все, що дихає, хай Господа хвалить! 
Алілуя! (Біблія. Пер. І. Огієнка); І почув я ніби 
голос великого натовпу, і наче шум великої 
води, і мов голос громів гучних, що вигукували: 
Алілуя, бо запанував Господь, наш Бог 
Вседержитель! (Біблія. Пер. І. Огієнка). 

2. у знач. ім. алілуhя, ї, ж. і рідко с. 
Хвалебний приспів церковних піснеспівів у 
християнському богослужінні; хвалебний гімн. 
Дяк цей старий уже був, у піст бувало "алілуї" 
не виведе, такий старий (Панас Мирний); Там, 
у небі, невідомі гами, де звучить вечірнє алілуя 
(В. Сосюра); Пасхальна (Великодня) алілуя [11]. 

БЕЗЗАКОННИК, а, чол., заст. Той, хто 
порушує закон. Цар. зараз же бомагу й 
посилає, щоб беззаконника такого-то схопить 
(Леонід Глібов, Вибр., 1957, 60) [2: І: 128]. 

БЕЗЗАКОHННИК, а, ч., заст. 1. Той, хто 
порушує закон. Цар... зараз же бомагу [бумагу] 
й посилає, щоб беззаконника такого-то 
схопить (Л. Глібов). 

2. бібл. Той, хто порушує Закон Божий; 
грішник, нечестивець. Бо ось вороги Твої, 
Господи, бо ось вороги Твої згинуть, 
розпорошаться всі беззаконники! (Біблія. Пер. 
І. Огієнка); І тоді-то з'явиться той 
беззаконник, що його Господь Ісус заб'є Духом 
уст Своїх і знищить з'явленням приходу Свого 
(Біблія. Пер. І. Огієнка) [11]. 

Частина подібних розширень – це поновлення "призабутих" значень. Напр., лексему аллілуя 
традиційно трактували покомпонентним перекладом грецького слова: "АлилU««" ==  алилUги" =алълUги" 
– аллилуія, ἀλληλούια – Евр. вираженіе, означ. хвалите Бога" [13: І: 61]; "Аллилуія, алелуія, алелу, , , , 
аллилуі виг. (цсл. аллилуя, гр. ἀλληλούια, стгебр. hallelu) алілуя, хвала богу: àëëèëU³, хвала ббббU" [12: І: 98]; 
"Алилуя [від давньоєвр. halle-lūjãh – звеличуйте Єгову, славте Бога], виг. У християнській та юдейській релігії 
– ужив. як заклик звеличувати Єгову, славити Бога" [1: 21] і т. д. Проте, напр., ЕССУМ та ПЦСС указують, що 
алілуя – це не тільки заклик хвалити Бога, але й частина церковної пісні: "Аллилуя "хваліть Господа" – це 
єврейське богослужбове виголошення як звернення до народу. В нашій Церкві співають потрійно" [6: І: 51]; " 

ÀëëèU¿à = ст. слав, алилU««", алилUги", алhлUги" −  греч. ἀλληλούια изъ евр. hallelu jah (хвалите 

Господа) = пhснь въ честь Тріединаго Бога, поемая или читаемая при богослуженіи по трижды, съ 
присоединеніемь славословія Богу: слава Тебh, Боже!"  [7: 12]. 

Лексема беззаконник називала порушника законів, у переліку яких були і Божі закони: 
"Беззаконьникъ, -а, с. Человек, не принадлежащий к христианам, нарушающий догматы христианства, 
законы церковной или светской власти; грешник" [9]. "Áåççàêîí¿å – дhло, противное закону Божію 
Псал. 30, 19: глаголящій на праведнаго беззаконніе. Отсюда происходитъ беззаконникъ, т. е. грhшный 
человhкъ Псал. 64, 4: словеса беззаконникъ премогоша насъ" [7: 35]. Сьогодні значення ''порушник 
законів лексеми беззаконник набуло статусу "застаріле", а порушник Божих законів (грішник) не 
перестає бути актуальним. 

2. Долучено нерелігійні значення до релігійних лексем: 
СУМ-28 СУМ-11 СУМ-1 СУМ-20 

АПОКАHЛИПСИСЪ, 
ч. (гр. άποκάλυψις) 
(одна з книг 
християнської 
церковної літ-ри, в 
якій зібрані 
пророцтва про кінець 
світ) [12: І: 115]. 

АПОКАЛІПСИС, 
а, чол. Одна з книг 
християнської 
церковної 
літератури І ст. н. 
е., у якій зібрані 
містичні 
пророцтва про 
кінець світу. − 

АПОКАHЛІПСИС, 
а, ч. [гр. apokalypsis 
− одкровення]. 1. (з 
великої літери). 
Частина Біблії – 
одна з книг Нового 
Заповіту, в якій 
зібрано пророцтва 
про "кінець світу. 

АПОКАHЛІПСИС, а, ч. 1. (з 
великої літери). Остання книга 
Біблії (Нового Завіту), яка 
містить пророцтва про кінець 
світу. – Піїтика – чужий для 
мене світ... Мене обходить 
більш Апокаліпсис... 
(С. Голованівський); Ніхто не 
знає – сьогодні, чи завтра, чи 
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Піїтика — чужий 
для мене світ... 
Мене обходить 
більш 
апокаліпсис... 
(Сава 
Голованівський, 
Поезії, 1955, 283) 
[2: 1: 55]. 

2. перен. Про що-н. 
жахливе, 
катастрофічне для 
світу, для цивілізації 
// прикм. 
апокаліпсичний / 
апокаліптичний, а, 
е. Апокаліпсична 
картина 
майбутнього (яка 
збуджує жах) [1: 28]. 

через тисячу літ почнеться 
нова ера, яку в Апокаліпсисі і 
названо Царством Христа 
(Л. Смілянський); Апокаліпсис 
був написаний святим 
апостолом 
Іоанном Богословом на 
острові Патмос, куди він був 
засланий імператором 
Доміціаном за свідчення про 
Ісуса Христа (з наук.-попул. 
літ.). 2. перен. що-небудь 
катастрофічне для світу, 
цивілізації. Треба зробити все 
для того, аби примара 
екологічного апокаліпсису 
зникла з обріїв України у 
майбутньому (з наук.-попул. 
літ.) [11]. 

Окрім сказаного, як доводить мовна практика, деякі значення релігійних лексем останнім часом не 
функціонують. Напр., тривалий час дефініція лексеми алілуйко / алилуйко традиційно позначала глузливе 
ставлення прихожан до духівника, який багаторазово повторював у церкві "Алілуя / Алилуя": 

"АлилуHйко, -ка, м. НасмΟшливое прозваніе духовнаго лица" [10: І: 6]; "алілуя "хвала богу" (вигук у 
кінці молитви), алілуйщик, алілуйщина, [алилуйко] (глузл.) "піп", [алилуйкати]" [4: І: 61]; "Алілуйко, -а, 
ч., зах. Насмішкувате прізвисько духовної особи" [3: 21]. Проте СУМ-20 уже фіксує інше значення 
лексеми алілуйко: "АлілуHйко, а, ч., зневажл. Людина, що на шкоду справі надміру вихваляє кого-, що-
небудь: Прибравсь, як алілуйко на утреню (приказка)" [11]. СУМ-20 констатує семантичну 
трансформацію значення ''піп − зміщення фокусу уваги з постаті духівника на людину, яка вихваляє 
когось чи щось на шкоду для інших (без стосунку до церковно-піснеспівного возвеличення Бога); і мовці 
це засуджують. Тут проглядає очевидна аналогія нового значення лексеми алілуйко зі значеннями лексем 
алілуйщина, алілуйний та алілуйський − ''надмірне вихваляння'', ''перебільшено хвальний'': Нас застерегли 
від надмірного захоплення, від алілуйщини (з газ); Останнім часом у нашій поточній газетній і 
журнальній критиці почав вироблятися такий собі алілуйський стиль, який, власне, не несе жодного 
смислового навантаження (із журн.). Подібні мовні факти демонструють поступове стирання одних 
вторинних значень та утворення на їхній основі нових семантичних новотворів, від яких збільшено 
семантичну відстань до релігійних значень первинних лексем (аллілуя). 

Зауважуємо, що процес деактуалізації релігійних значень, як це сталося зі значенням ''піп'', лексеми 
алілуйко, сьогодні є непродуктивним, як, загалом, і поповнення пасивного лексичного запасу української 
мови релігійними лексемами, як це було зі словами, зафіксованими Б. Грінченком: алилуPйкати 'співати 
"Алілуя'', амбросити 'святкувати Амбросія', апостолування 'апостольство', безувір 'невірний', бискуплянин 
'хто живе на єпископських землях', бісний 'біснуватий', біжник 'поличка для ікон', блюзник 'богохульник', 
богодавець 'богоданий', богонько 'бог (ласк.)', божкарь 'святоша', варварити 'святкувати Варвари', дябель 
'диявол', неньо 'священик', панахидник 'священик', попонько 'священик (ласк.)' та багато інших. 

Однак питання дослідження глибини розгортання значень слів залишається актуальним, оскільки, за 
нашими спостереженнями, в оновлених відображеннях сучасними лексикографами семантичних структур 
лексем із релігійними значеннями не завжди наявна одностайність. Для порівн.:"Агнець. Ягня, ягнятко (як 
культова тварина, яку приносять у жертву // пер., ірон. Про покірливу, лагідну, сумирну людину. А. Божий: 
а) одне з найменувань Ісуса Христа; б) покірна, сумирна людина" [1: 16]; "АГНЕЦЬ. 1. заст. Ягня, ягнятко. 
2. бібл. (з великої літери) − Одне з імен Ісуса Христа, яке вживається на позначення Його викупної жертви 
за людей. Агнець Божий, бібл. − одне з імен Ісуса Христа, яке вживається на позначення Його викупної 
жертви за людей" 19]; "Агнець Божий, книжн., несхв. Безвольна, покірлива, розумово обмежена людина" 
[14: 19]. Як зауважує Ю. Апресян, теоретична семантика й системна лексикографія – дві взаємопов'язані 
галузі лінгвістики: "перша утворює природний фундамент системної лексикографії, а друга, відповідно, є 
упорядкованою емпіричною базою першої" [16: 25]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні дослідники приділяють велику увагу вивченню 
складу й характеру формування релігійної лексики, зокрема номенклатурних назв окремих підгруп 
релігійної терміносистеми (С. Бібла, І. Бочарова, Г. Наконечна, Н. Піддубна, Н. Пуряєва, Ю. Осінчук та 
ін.). Привертають увагу студії, у яких ідеться про врахування лексико-семантичних особливостей 
уніфікації сучасної української богословської термінології (напр., [17: 73-78]), розв'язання проблем 
адекватного перекладу релігійних текстів засобами української мови (напр., [18: 3-27]) тощо. Водночас 
науковці вивчають питання збагачення неконфесійного мовлення конфесійно маркованими лексичними 
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засобами, обговорюючи здебільшого стилістичні аспекти функціонування релігійної лексики [19; 20]. 
Отже, у вітчизняному сучасному мовознавстві вивчення процесу розвитку релігійної лексики 
відбувається за напрямками термінологізації загальновживаної лексики і появи відтермінологічних 
загальновживаних значень. На нашу думку, наявні напрацювання доцільно об'єднувати в загальні 
дослідження розвитку релігійної лексики, оскільки вторинні нетермінологічні значення в семантичних 
структурах релігійних лексем тісно пов'язані з термінологічними. 

Мета статті − після здійснення словникової каталогізації усіх значень багатозначного 
церковнослов'янізму агнець та розвідки словотвірно-етимологічного праслов'янського гнізда з 
уточненням мотивації біблійних уживань означеної лексеми подати пропозиції до словників щодо 
вдосконалення презентації її сучасної семантичної структури. 

Виклад основного матеріалу. Загальновідомо, що відсоток церковнослов'янізмів релігійної 
тематики, які функціонують у сучасній українській мові, високий. Доволі багатою, напр.., є група 
церковнослов'янізмів релігійної тематики грецького походження: агнець, ад, акафіст, алілуя, амвон, 
анабаптизм, анабаптист, аналой, анафема, анахтема, анахорет, ангел, антихрист, апокаліпсис, 
апокриф, апологетика, апостол, архангел, архідиякон, архієпископ, архієпископський, архімандрит, 
архіпастир, аскет, аскетизм, атеїзм, атеїст та багато інших). Упродовж функціонування в українській 
мові частина таких церковнослов'янізмів (напр., акафіст, алілуя, амвон, анабаптизм, аналой та ін.) не 
вийшла за межі релігійної сфери, при цьому вони: 1) або не змінили своїх первинних семантичних 
структур ("АналоHй, я, ч. У церкві – високий, з похилим верхом столик, на який кладуть ікони, 
богослужбові книги і т. ін. [11]); 2) або розширили свої семантичні структури похідними релігійними 
значеннями ("АкаHфіст, а, ч. 1. рел.-церк. У християнському богослужінні – різновид церковних 
хвалебних пісень на честь Христа, Богородиці та святих, під час якого присутні стоять. 2. Літургічна 
поезія" [11]); 3) або після розширення своїх структур похідними релігійними значеннями, втратили їх 
("АрхіпаHстиръ ч. цсл. (Архіпаhстиръ) (про Бога) архіпаhстир" [12: І: 137] − "АрхіпаHстир, я, ч. Шаноблива 
назва вищих чинів духовенства (єпископа, митрополита та ін.)" [11]). 

Друга частина церковнослов'янізмів (приблизно така сама за кількістю, як і перша), окрім релігійної 
сфери, функціонує й поза нею. Ще до християнства більшість з них уже мала нерелігійні значення: ад – 
'темінь, невідомість, підземелля, смерть'; анафема – 'відлучення, прокляття, покарання'; анахорет – 
'самітник'; ангел – 'посланець, вісник'; апокаліпс – 'одкровення, відкриття'; апокриф – 'те, що приховане'; 
апостол – 'посланець' та ін. Після термінологізації, упродовж Х-ХХІ ст. церковнослов'янські запозичення 
розвивалися не лише в сакральній сфері: анафема – 'відлучення від церкви, церковне прокляття' → 
'проhклятий (ім., лайл.)'; апокаліпс – 'частина Нового Завіту про кінець світу' → 'щось катастрофічне'; 
анахорет – 'релігійний самітник' → 'самітник'; апостол – 'один із 12-и учнів Ісуса Христа', 'Ісус Христос', 
'церковна книга з "Діяннями апостолів" та "Посланнями апостолів"' → 'проповідник якого-н. учення'; 
ангел – 'духовна істота ('Ісус Христос', 'Божий вісник, посланець, виконавець', 'нижчий чин небесної 
ієрархії', 'злий дух' → 'небесний захисник') → 'людина-захисник' → 'добра, лагідна, турботлива людина' 
→ 'ласкаве звернення до кого-н.'→ 'уособлення чого-н. позитивного' і т. д. Утворенню нерелігійних 
значень сприяла висока й тривала активність релігійних значень. 

Однією із лексем, яка розширила свою семантичну структуру релігійними й нерелігійними 
значеннями, є агнець. Коротка етимологічна довідка: лексема запозичена зі старослов'янської мови: 
"агнець − книжне запозичення в давньоруську мову із старослов’янської; стсл. àãíüöü відповідає 
східнослов’янському ягня" [4: І: 46]); лексему àãíüöü вважають праслов'янською словотвірною 
інновацією: демінутивний суфікс –ьсь додався до основи *agn-, невідомої у вільному вигляді для 
слов'янських мов [15: І: 54], яку дослідники пов'язують з *agnę → "ст.-слав. àãí#, άρνίον, άρήν, άµνός 
'ягненок, агнец', болг. аPгне 'ягненок', ягня то же, макед. jaгне 'ягненок', сербохорв. jȁgńе 'ягненок', словен. 
ágnje, jágnje, jánje 'ягненок', чеш. jehnĕ 'ягненок', слвц. jahňa то же, в.-луж. jehnjo 'ягненок', н.-луж. jagńe, 

полаб. jogną 'ягненок; козленок', польск. jagnię 'ягненок', словин. jǁgńą 'ягненок', др.-русск. "ãí# 
'ягненок', русск. ягненок, укр. ягня 'ягненок', блр. ягня 'ягненок" [15: І: 54]; праслов'янське утворення 
функціонує в багатьох сучасних слов'янських мовах: "болг. агнец, ягнец 'барашек', '(жертвенный) агнец', 

сербохорв. jȁgńac, диал. jáșац 'ягненок', jȁgаńac, словен. âgnec, jâgnec, jâgnjec, jânec, jânjec 'ягненок, 
барашек', чеш. jehnec 'ягненок', русск. диал. ягунец 'ягнёнок" [15: І: 57]. 

Семантична структура старослов'янізму агнець, що має грецьке коріння (άρνίον, άρήν, άµνός), за 
основними українськими загальномовними тлумачними словниками ХХІ ст. (СУМ-1 [1: 16], ВТССУМ 
[3: 10], НТСУМ [5: І: 17], , СУМ-20 [11]), на жаль, неоднорідна − різна кількість значень, розходження у 
трактуваннях. Назвемо значення, зафіксовані словниками останніх видань, прокоментувавши їх. 

1. Агнець: 'ягня, ягнятко'. Нерелігійне значення реєструють усі словники, маркуючи як неактивне 
(книжн. чи заст.). Сучасний користувач мови, справді, залучає лексему агнець у значенні 'ягня' 
винятково за потреба стилізації образу, ситуації, а отже, доволі рідко: Батько на радощах, що повернувся 
блудний син, зарізав агнця, щоб його почастувати (із журн.). 

2. Агнець: 'жертовний баранець'. Належне уточнення того, що лексема агнець означає не лише 'ягня, 
ягнятко', а головну тварину в старозавітному обряді жертвоприношення, подає лише СУМ-1: "ягня, 
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ягнятко (як культова тварина, яку приносять у жертву)" [1: 16]. У Біблії (переклад Патріарха Філарета) та 
багатьох церковно-релігійних книгах читаємо: І скликав Мойсей усіх старійшин Ізраїлевих і сказав їм: 
виберіть і візьміть собі агнців зі сімействами вашими і заколіть пасху (Вих. 12: 21); "ветхозавhтная 
жертва, преобразовавшая Христа: Измhни мзду мою десяти агнцеві (Быт. 3: 7)" [7: 5]; "Во тъ же 
празникъ волъ, на жертвоу приведенъ, роди агнець посрди цркве; Авель же принесе(т) агнець первенець" 
[9]; "Агнец – баранец младный. […]  Понеже бо яко тая животная древле євреє на жертву Богови 
приведеше закалаху во очищеніє своїх согрhшеній, тако и Христосъ, Богъ наш, принесе Себе волноє 
заколєніє, яко єдинолhтенъ агнецъ непороченъ, о нашихъ грhсhх" [6: І: 33-34] і т. д. 

На нашу думку, у словниках така конкретизація (не 'ягня', а 'жертовне ягня') вкрай необхідна, тому 
що, за нашим припущенням, саме значення 'жертовне ягня' стало спонукою до праслов'янського 
інноваційного утворення àãíåöü, оскільки àãí#, як доводять етимологи, уже існувало в багатьох мовах, 
а от лексеми для позначення жертовного ягняти, якої потребувала тогочасна ситуація християнизації, ще 
не було. Крім цього, хочемо зауважити те, що жертовна молода тварина, за Біблією, обов'язково мала 
мати чоловічу стать (Бог, напр. у Вих. 12: 5, повелів євреям зарізати на кожну сім'ю по одному ягняткові 
без вади, самчика, однолітка). Тому лексеми àãíüöü і àãí# доцільно розглядати лише як часткові 
синоніми. До конкретизованого значення 'жертовний баранець' замість 'жертовне ягня' спрямовує не 
лише релігійний, а ще й мовний чинник – існування опозиційних лексем: "Агнецъ – ягненок. […] Агница 
– молодая овечка" [7: 5]; "Агница − овца, овечка, agna. [АГНЪ] − овенъ, agnus. Это первичное имя 
предполагается производными агньць, агноносьнъіи и пр." [13: І: 7]; "агнец – баранок, агница – молодая 
овечка''; агнец – баран младный, агнец – баранок, агница – молодая овечка; агнец – баран младный, 
агница – юнhйшая овечка" [6: І: 33-34]. 

Хоча зони використання обох значень ('ягня', 'жертовний баранець') різні (перше пов'язане з 
домашньою твариною як матеріальною цінністю (джерело молока, вовни, м'яса), друге зосереджене в 
нематеріальній сфері − обряді жертвоприношення, в якому баранець грає роль відкупної жертви за 
провини людей), проте їх об'єднує спільний компонент 'тварина'. У цих двох значеннях можлива заміна 
лексеми агнець лексемою ягня, як, напр., у перекладі Біблії І. Огієнка (він, як багато українських 
представників духовної культури, у своїй роботі намагався, як писав О. Горбач, "наближувати слово 
Боже в зрозумілій формі своєму найближчому довкіллю" [21: 46]): Ягня у вас нехай буде без вади, 
самець, однорічне. Візьміть його з овечок та з кіз (Вих. 12: 5). Натомість варіант перекладу Біблії 
Патріарха Філарета зберігає церковнослов'янізм агнець у значенні 'жертовний баранець', очевидно, за 
принципом: "церковнослов'янський (а отже, і грецький) елемент повинен бути збережений в 
українському тексті у тих випадках, де він служить єдиним засобом творення піднесеного колориту або 
стилізації оповіді" [17: 6]: Агнець у вас має бути без вад, чоловічої статі, одноліток; візьміть його від 
овець або від кіз (Вих. 12: 5). Таким консервативним штрихом Патріарх Філарет не просто надав 
перевагу стилістиці, але й зберіг історію зародження лексеми агнець, що сягає періоду першого 
знайомства слов'ян із Біблією та християнством загалом. 

3. Агнець: 'Ісус Христос'. Таке значення лексеми Агнець з ремаркою бібл. констатує лише СУМ-20: 
"одне з імен Ісуса Христа на позначення його викупної жертви за людей", хоча значення 'Ісус Христос' 
багато разів зреалізовано в біблійних текстах (Знаючи, що нетлінним сріблом або золотом визволені ви 
від суєтного життя, переданого вам від батьків, а дорогоцінною Кров'ю Христа, як непорочного і 
чистого Агнця, призначеного ще раніше створення світу, але явленого останнім часом для вас 
(1 Петр. 1: 18-20) – переклад Філарета), в давній церковно-релігійній літературі ("4. Перен. Про Ісуса 
Христа: Ты єстєсь Агнєцъ, агнєцъ незлобивый, чистый, безгрhшный… справедливы(й). Вси грhшници 
пришли видhти є(г), и поклонитис# агньцю божию" [12: І: 72]; "Наричет же Писаніє и Христа Бога 
Агньцем и Юнцем приточнh (алегорично)" [6: І: 33-34]), в сучасних релігійних текстах (А я хреста вже 
бачу: на нім стікає кров’ю Той Агнець, що на Себе гріхи мої візьме… (із сучасної релігійної поезії). 
Словосполучення Агнець Божий у значенні 'Ісус Христос' фіксують і СУМ-20, і СУМ-І: "одне з імен 
Ісуса Христа на позначення його викупної жертви за людей" [11], "одне з імен Ісуса Христа" [1]. 

Порівняно з двома попередніми значеннями, заміну лексичних одиниць Агнець і Агнець Божий 
лексемою ягня не практиковано − переклади біблійного церковнослов'янізму Агнець Патріархом 
Філаретом і митрополитом Іларіоном ідентичні (приклади подаємо парно): І я поглянув, і ось, посеред 
престолу і чотирьох тварин і посеред старців стояв Агнець, ніби заколений (Об. 5: 6) − І я глянув, − і 
ось серед престолу й чотирьох тварин і серед старців стоїть Агнець, як заколений (Об. 5: 6); І взивали 
вони гучним голосом, кажучи: "Спасіння нашому Богові, що сидить на престолі, і Агнцеві"  (Об. 7: 10) − 
І викликували гучним голосом,кажучи: спасіння Богові нашому, що сидить на престолі, і Агнцеві! (Об. 7: 
10); "Оце Агнець Божий, що не Себе гріх світу бере!'' (Ів. 1: 29) – "Оце Агнець Божий, що не Себе гріх 
світу бере!" (Ів. 1: 29). Лише в одному випадку, за нашими спостереженнями, І. Огієнко вербалізує 
жертву Ісуса Христа за допомогою синонімічного корелята Ягня: І знайте, що нетлінним сріблом або 
золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від ваших батьків, але 
дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного й чистого Ягняти, що призначений був іще перед 
закладинами світу, але був з'явлений вам за останнього час (1 Петр 1: 18-20). Не виключаємо, що таке 
злиття в сакральному дискурсі в семантику однієї лексеми Ягня значення двох функціонально й 
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стилістично різних лексем агнець і ягня (навіть з метою наближення українського читача до давнього 
тексту) навряд чи можна вважати доцільним. 

Підкреслимо, що використання лексеми агнець у значенні 'Ісус Христос' є надзвичайно вдалим 
засобом відображення піднесеного колориту біблійної оповіді та посилення семантичного ядра 'викупна 
жертва'. Метафоричне значення 'Ісус Христос' лексеми агнець має глибоку біблійну основу, тому воно, 
безсумнівно, повинно бути обов'язковим компонентом семантичної структури означеної лексеми 
кожного авторитетного словника. 

4. Агнець: 'вірний Богові (слуга Божий) [про людину]'. У словниках, залучених до нашого аналізу, 
такого значення немає, проте воно наявне в Біблії (приклади − з перекладу Патріарха Філарета) та, 
відповідно, в давній церковно-релігійній літературі: Як пастир Він буде пасти стадо Своє; агнців буде 
брати на руки і носити на грудях своїх, і водити дійних (Іс. 40: 11); А я, як лагідний агнець, якого ведуть 
на заколення, і не знав, що вони складають задуми проти мене, говорячи: "Покладемо отруйне дерево в 
їжу його й відірвемо його від землі живих, щоб і ім'я його більше не згадувалося" (Єр. 11: 19); Ко начасте 

тако и кончасте, добрии ( )  стада пастыри, за нюже и  свою положисте, не дадуще волку къ 

агньцемъ приближитис̫# [9]; "5. Перен. Паства: Рекль … пєтрови… паси агньцhhhh мои. Петре, паси 

агнца моя, паси овца моя, паси агнца моя" [12: І: 72]; "Наричютжеся приточнh (алегорично) Агнцами и 
Святіи мученицы и принесошася Богови яко жертвы одушествленные у Всесожженія словесная" [6: І: 
33-34] та ін. Значення 'вірний Богові (слуга Божий) [про людину]' знаходимо у словнику-довіднику 
"Знаки української етнокультури" В. Жайворонка, де агнцями названо ченців: "2) (з малої літери) агнець 
(ж. агниця) − про ченця (черницю)" [22: 8]. Утілює значення 'вірний Богові (слуга Божий) [про людину]' 
й сучасна конфесійна література. Так, 2008 р. в Києві під час проведення VI Всеукраїнського з’ їзду 
православної молоді презентували журнал із назвою "Агнець" як одне із духовно-просвітницьких видань 
про православну молодь та її сучасне культурне життя. 

У своїх перекладах І. Огієнко допускає заміну агнець синонімічними варіантами ягня та вівця у 
значенні 'вірний Богові (слуга Божий) [про людину]', акцентуючи на позитивній рисі вірян – їхній 
покірності Пастиреві: – Він отару Свою буде пасти, як Пастир, раменом Своїм позбирає ягнята, і на 
лоні Своєму носитиме їх, дійняків же провадити буде (Іс. 40: 11); А я був, мов лагідна вівця, що 
провадять її на заколення, і не знав, що на мене вони вимишляли затії: "Понищмо це дерево з плодом 
його, і з краю живих його вишнім і ймення його не згадається більше!" (Єр. 11: 19). До речі, фокус уваги 
біблійного імені Авель (← від індоєвропейського кореня *ovis "вівця" [4: І: 49]) так само зосереджено на 
смиренності: щира покірлива віра Авеля була бажаніша для Бога за Каїнову, як і вівчарні дари Авеля за 
землеробські Каїна. Невипадково Біблія, метафорична мова якої "загалом осмислена і, зокрема, корисна 
для того, щоби говорити про Бога" [3: 540], називає грішну людину заблуканою, блудною, приблудною 
вівцею, яка через свою непокірність втратила можливість жити з Богом. Хоча з плином часу активний 
вжиток цього фразеологізму розширив біблійний характер його значеннєвих меж, змістивши 
традиційний у Біблії семантичний акцент 'покірність' лексеми вівця в 'нерозсудливість': "Заблукана 
(блудна, приблудна) вівця. Людина, яка порвала стосунки з тим середовищем, до якого раніше 
належала, або яка збилася з правильного життєвого шляху" [14: 94]). 

5. Агнець: 'частина проскури'. У загальномовні словники таке значення не внесено через обмеженість 
використання (окрім церковної діяльності, в інших сферах його особливої активності не помічено). Це 
значення фіксує лише спеціальна література, напр.: "Частина першої проскомидійної просфори, яка під 
час Таїнства Євхаристії перетворюється в Тіло Христове; Святий Хліб; Анафор" [8: 21]. Значення 
'частина проскури' закріпилось у мові як термінологічне (утворилось у процесі становлення церковної 

обрядовості метонімічним шляхом від значення 'Ісус Христос'): "часть просфоры съ печатью Їс. Хс., 

вынимаемая на проскомидіи и предназначаемая къ таинственному пресуществованію въ Тhло Господа 
Іисуса Христа" [7: 5]; "часть просфоры с печатью, вынимаемая для жертвоприношения во время 
литургии: Бретохомъ въ предhлhхъ новгородьскыхъ дьконы #млюща áæ(ñ)òâüíûè агньць и преже 
поповъ проскоурмисани# твор ̫#ще. Не повhлhва#мъ. дькономъ агньца вынимати нъ по(п)мъ. Възнесене 

оубо просхуры раздробление рекше из не# же агнець и#зтъ есть никако же просто нести но въ  

токмо" [9]; "частина проскури, яка виймається для жертвоприношення під час літургії: Антідwронъ, 
выкладаєтьс# даръ, то єсть Просфоры онои з которои Агнєцъ вынятый єсть, роздроблєніє, и людє(м) 
прихwд#чи(м) // раздаваніє" [12: І: 72]; "головна часточка в ім'я Ісуса Христа, що виймається з проскурки 
на Проскомідії" [6: І: 33-34]. 

6. Агнець: 'миролюбний [про людину]'. Значення 'миролюбний [про людину]' для лексеми агнець пропонує 
тільки СУМ-1 і лише у складі фразеологічного утворення агнець Божий − "покірна, сумирна людина" [1: 16]. 
Компонент 'миролюбність, покірність' пов'язує фразеологізм агнець Божий iз фразеологізмом як агнець 
(звичайно як агнець використовують зі словами тихий, покірний – "дуже, надзвичайно": Пан дяк встав і земно 
вклонився, уцілував руку господині. Розумиха увірвала його зненацька: − Так ви залучили до себе пана 
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Сковороду? − Так, дидаскал мудрий, акі змій, та тихий, акі агнец (М. Лазорський) [14: 19]). Однак стійке 
словосполучення агнець Божий може бути використано і в кардинально протилежному значенні, як це фіксує 
ФСУМ: "Агнець Божий, книжн., несхв. Безвольна, покірлива, розумово обмежена людина" [14: 19]. 
Тлумачення ФСУМ описує людину з негативного боку, вказуючи на вдавану миролюбність, покірність і 
слабкий інтелект (на можливість виокремлення останньої ознаки, напевне, вплинув зв'язок похідних значень 
лексем ягня і вівця; для порівн.: "Ягня. 2. перен., зневажл. Про покірну, лякливу людину" [2: ІІ: 624] і "Вівця в 
стаді – про покірну, перев. несвідому людину" [11]). 

7. Агнець: 'удавано миролюбний [про людину]'. Таке значення лексем агнець як самостійне фіксує 
НТСУМ: "2. ірон. Покірлива, лагідна, сумирна людина" [5: І: 17]; у ВТССУМ, СУМ-1 його кваліфікують 
як відтінок значення "ягня" (очевидно, через спільний узагальнювальний компонент 'манера поведінки': 
людина покірна, слухняна і навіть боязлива, як ягня). 

Останнє іронічне значення сьогодні не є достатньо актуальним. Ні лексему агнець, ні фразеологізм агнець 
Божий, за нашими спостереженнями, сучасні мовці не поспішають обирати для висловлення несхвальної 
оцінки дій чи поведінки когось зі свого оточення, як, напр., це робив В. Ленін ("І от у цей тяжкий час 
меншовики і праві есери, ці ласкаві агнці, кричать про нашу жорстокість, забуваючи про те, що вони 
поставили шибеницю для тов. Шаумяна" [2: І: 17]) чи преса радянського періоду ("Бачиш агнець Божий, 
покірний, тихий перед тобою, а що він у бригаді виробляв, хай тобі люди розкажуть! (з журн.)" [14: 19]). 

Висновки дослідження. Релігійна частина семантичної структури лексеми агнець за перекладами Біблії 
митрополита Іларіона та Патріарха Філарета різна. У намаганні зробити Боже слово зрозумілим митрополит 
Іларіон замінює церковнослов'янізм агнець лексемою ягня; така синонімізація лексеми агнець спричинила 
спрощене відтворення її біблійних значень: перекладач системно актуалізує лише метафоричне біблійне 
значення 'Ісус Христос', незважаючи на те, що лексема агнець точніше, ніж лексема ягня, відповідає, 
наприклад, старозавітному значенню 'жертовний баранець' (ягня і агнець лише часткові синоніми, оскільки 
агнець передає ще й стать тварини) і т. ін. Патріарх Філарет зберігає традиційний церковнослов'янізм агнець, 
утримуючи в полі зору не лише стилістичний аспект, але й історію утворення лексеми, пов'язану з 
християнством. Обов'язковими компонентами семантичної структури лексеми агнець кожного авторитетного 
словника вважаємо такі три біблійні значення: пряме значення 'жертовний баранець', метафоричні 'Ісус 
Христос' та 'слуга Божий [про людину]'. Крім вивчення сучасного стану функціонування лексичних одиниць, 
для фіксування оновлень українського релігійного лексикону необхідне врахування походження слів та його 
біблійних значень за всіма сучасними українськими перекладами Святого Письма. Співпраця між знавцями 
Біблії та стародавніх мов, як стверджує В. Німчук, має стати запорукою адекватного відтворення 
старослов'янізмів у перекладах Біблії та інших текстів церковного вжитку [23: 3-27]. 

З поверненням українців до традиційних християнських цінностей передбачаємо перспективу 
"реабілітації" значення лексеми агнець "перен. Лагідний, покірний, жертовний [про людину]" (див. СУМ-
28: "перен. (про безгрішну людину) лагідна, покірна, жертовна істота" [12: І: 72]) та відхід до пасивного 
вжитку її зневажливо-негативних значень " ірон. Покірлива, лагідна, сумирна людина" і "Безвольна, 
покірлива, розумово обмежена людина", сформованих радянським режимом. 
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Ковтун А. А. Лексикографическая обработки церковно-религиозной лексики в современном 
украинском языке. 

В статье поднята проблема исследования глубины развертывания семантических структур религиозных 
лексем, зафиксированных современными украинскими словарями. На примере проведения словарной 

каталогизации значений церковнословянизма агнець выработаны рекомендации по совершенствованию 
современного лексикографического представления подобных заимствований с уточнениями мотивации 

библейских значений и исследований словообразовательно-этимологического праславянского гнезда. 
Обосновано мнение, что для фиксирования обновлений украинского религиозного лексикона, кроме изучения 
его современного функционирования, чрезвычайно важно учитывать происхождение лексических единиц и 

библейские значения во всех современных украинских переводах Священного Писания. 

Ключевые слова: лексикография, библейский лексикон, семема, семантический признак,  
религиозная сфера. 

Kovtun A. A. The Lexicographic Presentation of the Church and Religious Vocabulary in the Modern 
Ukrainian Language. 

The levels of lexical-semantic structures of religious lexemes which are recorded by the modern lexicographers are 
the subject of this article. With dictionary cataloguing of Church Slavonic агнець as an example, the 

recommendations on the modern lexicographic presentation improvement of synonymic borrowings are made, 
motivations of biblical meanings are studied and researches of Proto-Slavic families of words are carried out. In the 
author’s opinion, the religious part of the semantic structure of lexeme агнець is different in the Bible translations by 
Metropolitan Illarion and Patriarch Filaret. Trying to present God’s Word plain, Metropolitan Illarion substitutes 

Church Slavonic агнець for lexeme ягня; such synonymization of lexeme агнець resulted in the simplified presentation 
of biblical values: the translator systematically actualizes only the deeply metaphorical biblical meaning 'Jesus 

Christ', despite the fact that lexeme агнець more precisely than lexeme ягня corresponds, for example, to the Old 
Testament meaning ''sacrificial lamb'' (ягня and агнець are only partial synonyms since агнець refers to the gender of 

the animal ), etc . Patriarch Filaret retains the traditional Church Slavonic агнець, keeping in view not only the 
stylistic aspect, but also the history of Christianity origin. In the article, three biblical meanings of lexeme агнець are 
specified as the obligatory components of the semantic structure of every authoritative dictionary: "sacrificial lamb", 
"Jesus Christ" and "servant of God [the person]". The author anticipates lexeme агнець meaning ''rehabilitation'' and 
more passive use of ironic meanings formed by the Soviet regime. Thus, the article states that, in order to record the 

renewals of the Ukrainian religious word-stock, it is utterly important to take into account all the biblical meanings in 
all modern Ukrainian translations of the Holy Scripture, as well as, of course, the origin of lexical units. 

Key words: lexicography, biblical word-stock, sememe, semantic emphasis, religious sphere. 
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ДЕРИВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ВІДСУБСТАНТИВНИХ ДІЄСЛІВ ІЗ СЕМАНТИКОЮ 
''ОБРОБЛЯТИ ОБ’ЄКТ НАЗВАНОЮ ТВІРНИМ ІМЕННИКОМ РЕЧОВИНОЮ'' 

У статті досліджено дериваційний потенціал відсубстантивних дієслів із семантикою "обробляти 
об’єкт названою твірним іменником речовиною", утворених за допомогою суфікса -и-/-ї-. З’ясовано, що 

типову словотвірну парадигму формують три словотвірні зони – субстантивна, вербальна й 
ад’єктивна. У межах кожної зони установлено континуум словотвірних значень дериватів, визначено 
набір словотворчих засобів для їхньої реалізації, окреслено глибину семантичних позицій, простежено 

здатність деяких дериватів виражати додаткові семантичні відтінки. 

Ключові слова: словотвірна парадигма, словотвірна зона, словотвірне значення, словотворчий 
формант, твірна основа, семантична позиція, відсубстантивне дієслово, дериват, вербатив, 

девербатив, перфектив. 

Постановка проблеми. Дослідження дериваційного потенціалу дієслів як одного з найскладніших 
морфологічних класів слів із метою простежити взаємозв’язок між смисловими структурами твірної і 
похідної одиниць, передбачити утворення дериватів із певним словотвірним значенням, установити 
інвентар словотворчих засобів для його експлікації, виявити здатність деяких похідних одиниць 
виражати додаткові семантичні відтінки, з’ясувати причини нереалізації дериваційної спроможності 
твірних у деяких семантичних позиціях є складовою частиною системного вивчення слів того чи того 
лексико-граматичного класу або лексико-семантичної групи на предмет ролі твірної основи як 
типологізувального чинника у словотвірних процесах. Розв’язання цього завдання стало можливим у 
рамках порівняно нещодавно сформованого основоцентричного аспекту дослідження дериватології, 
який, доповнюючи формантоцентричний, "забезпечує комплексну всебічну характеристику системи 
словотвору в усій її складності" [1: 26]. 

У новітніх наукових розвідках уже розпочато обстеження дериваційної спроможності похідних 
дієслів сучасної української мови. Зокрема, виконано студії на матеріалі різних структурно-семантичних 
типів відприкметникових (інхоативних, есивних та каузативних) [2-5] та відзвуконаслідувальних 
(бестіальних, гомональних та предметних) дієслів [6]. Проте цей цикл студій був би неповним без 
дослідження дериваційного потенціалу відіменникових (відсубстантивних) дієслівних основ. З огляду на, 
по-перше, центральність дієслівного та іменникового класів слів, а по-друге, їхню полярність і водночас 
функціональну єдність [7: 136], аналіз цього матеріалу є актуальним, насамперед, для віддієслівного 
словотвору та важливим для розуміння й передбачуваності словотвірної поведінки всіх "учасників" 
дериваційного процесу. 

Тривалий час увагу дослідників було зосереджено на з’ясуванні способів та засобів творення 
відіменникових дієслів [8-10], критеріїв установлення іменного походження дієслівних основ [11], історії 
становлення словотворчих засобів від староукраїнської мови XIV – XVIII ст. до сучасної української 
літературної мови та семантичних і формальних особливостей поєднання їх з іменинними, у т. ч. й 
іменниковими, основами [12], проблем множинності словотвірної похідності відіменникових дієслів 
[13: 306-313; 14], морфонологічних особливостей у системі відіменникового словотвору [15] та в системі 
відсубстантивних дієслів іншомовного походження [16], когнітивно-ономасіологічного підґрунтя 
українських відіменникових дієслів [17; 18].  

Важливу роль відведено також з’ясуванню їхньої словотвірної семантики, виявленню різних 
семантичних зрушень під час взаємодії твірного та похідного слова, установленню типології 
дериваційних значень [19]. Дослідниця словотвірної семантики відсубстантивних дієслів сучасної 
української мови Т. Лагута з огляду на здатність аналізованих вербативів виражати те чи те загальне 
словотвірне значення виокремлює дев’ять словотвірних розрядів. Один із них становлять дієслова із 
семантикою "наділяти тим / набувати того, що назване твірним іменником". У межах цього розряду 
виділено словотвірні підтипи з частковими словотвірними значеннями: 1) "обробляти (покриваючи, 
насичуючи, посипаючи тощо) об’єкт тим, що назване твірним іменником", пор.: дріжджувати, 
одеколонити; 2) "обладнувати об’єкт тим, що назване твірним іменником", пор.: шинувати, затинити; 
3) "уподібнювати(ся) (через надання / набуття ознак, властивостей) до того, хто (що) названий(е) твірним 
іменником", пор.: мармурувати, перлитися [19: 13]. 

Об’єктом пропонованого дослідження є дієслова першого словотвірного підтипу. Вони постають 
унаслідок суфіксації. До найбільш продуктивних словотворчих засобів належать: 1) -ува-/-юва-, пор.: 
сіркувати, свинцювати, асфальтувати та ін.; 2) -и-/-ї-, пор.: вохрити, порошити, солити та ін.; 3) -ізува-
/-изува-, пор.: вітамінізувати, ароматизувати, іонізувати та ін. За мету ставимо собі установити 
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словотвірний потенціал відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням "обробляти об’єкт названою 
твірним іменником речовиною", утворених за допомогою суфікса -и-/-ї-. 

Виклад основного матеріалу. Словотвірне значення "обробляти об’єкт названою твірним іменником 
речовиною" передбачає різні способи дії на об’єкт названої мотивувальним іменником речовини, 
зокрема: 1) покривати нею поверхню, пор.: вохрити, вощити, золотити, каніфолити, маслити, 
мастичити, помадити, пудрити, милити, оліфити, парафінити, скипидарити, смолити, сріблити, 
сурмити та ін.; 2) наносячи на певні ділянки, з’єднувати частини чогось, пор.: клеїти; 3) занурюючи, 
просочувати об’єкт, пор.: галунити, золити, крохмалити та ін.; 4) занурюючи, вимочувати, пор.: дубити; 
5) посипаючи, змінювати смакові характеристики, пор.: перчити, солити; 6) обприскуючи, напахувати, 
пор.: одеколонити, парфумити та ін. Проте така диференціація способів обробляння об’єкта не впливає 
на дериваційну спроможність дієслів, які виражають ту чи ту дію, тому їхні словотвірні парадигми 
аналізуємо разом.  

Показником словотвірної спроможності аналізованого (вершинного) слова є його словотвірна 
парадигма – комплексна системоутворювальна одиниця, що становить сукупність дериватів одного 
ступеня творення, об’єднаних тотожністю твірної основи [20: 71; 1: 10] і протиставлених словотворчими 
формантами [7: 29]. 

Типову словотвірну парадигму відсубстантивних дієслів зі словотвірним значенням "обробляти об’єкт 
названою твірним іменником речовиною", утворених за допомогою суфікса -и-/-ї-, формують три 
словотвірні зони – субстантивна, вербальна та ад’єктивна. Субстантивну зону репрезентують семантичні 
позиції "опредметнена дія" та "суб’єкт дії". Виразником словотвірного значення "опредметнена дія" є 
суфікс -нн-/-енн-/-інн-, основне призначення якого – виконувати транспозиційну функцію, пор.: вощення / 
вощіння, галунення, дублення, зоління, золочення, клеєння, крохмалення, луження, мастичення, олієння, 
порошіння, пудрення, смолення / смоління, соління, сріблення, сурмлення та ін., напр.: У м. Валки, що на 
Харківщині, зафіксовано такі назви горщиків як "горщя" – півлітровий.., а найбільший – "золільник" – 
горщик на 3 – 4 відра, який використовувався для зоління білизни (Л. Метка); Тільки не треба … собі 
зав’язувати світ одним чоловіком, бо тоді можна швидко звихнутися й потрапити ось у цю лікарню, де 
єдина радість – це клеїти конверти, їх тут лікують клеєнням великих рудих конвертів… (В. Шкляр). 
Більшість дериватів на позначення опредметненої дії є стилістично маркованими – вони використовуються 
у тих чи тих сферах виробництва на позначення різних технологічних процесів, напр.: Процес вощіння й 
мастичення полягає в інтенсивнім натиранні дерева чистим воском або мастиками (пастами), що 
містять, крім воску, оліфу, скипидар, бензин, парафін, каніфоль, масляний лак і інші матеріали (Інтернет-
ресурс); Після цього починалося вохріння трьома плав’ями, тобто розведеною до прозорості краскою 
тричі підряд наводили малюнок, досягаючи дивної ніжності… (П. Загребельний). Деякі з похідних слів не 
значаться в лексикографічних джерелах, проте потреба у номінуванні тих чи тих процесів зумовлює 
необхідність їхнього існування, пор.: оліфлення, парафінення, парфумлення, напр.: До прозорого покриття, 
застосовуваного в столярній обробці виробів, належить також оліфлення, або лесування – фарбування 
поверхні підігрітою оліфою (СУМ : IV : 479). Трапляється, що деривати на -нн-/-енн-/-інн- можуть 
розвивати вторинні предметні значення. Наприклад, крім основного словотвірного значення "опредметнена 
дія", девербатив соління експлікує збірне поняття "продукт, одержаний унаслідок виконуваної дії", напр.: 
Лежать біля діжок із соліннями тверді та дзвінкі головки капусти (Є. Гуцало). У таких випадках є всі 
підстави вважати, що словотворчий засіб виконує транспозиційно-мутаційну функцію. 

Словотвірне значення "суб’єкт дії" репрезентовано у словотвірних парадигмах небагатьох дієслів. 
Виразником його постає суфікс -ник/-льник, пор.: дубильник, скипидарник, крохмальник, олійник, 
золотильник, клеїльник, смолильник, солильник, сріблильник, золільник, напр.: Рибальські ватаги складалися 
з отамана та його помічника – карлаша, а також основної маси рибалок і робітників, потрібних на 
заводі: матульників, різальників, солильників, кухарів (В. Маликов). Рідше цю ж семантику можуть 
експлікувати інші словотворчі засоби. До того ж в межах однієї парадигми такі утворені одиниці 
здебільшого формують дублетні форми. Значно рідше вони різняться відтінками значень. Наприклад, 
суфікси -ій та -яр, за допомогою яких від дієслова смолити постали деривати смолій та смоляр, виражають 
словотвірне значення "суб’єкт дії". Проте, експлікуючи його, ці форманти водночас виконують 
смислорозрізнювальну функцію. Девербатив смолій, утворений за допомогою суфікса -ій, передає два 
семантичні варіанти: 1) той, хто займається смолокурінням (добуванням смоли, скипидару і вугілля з 
деревини хвойних дерев способом нагрівання без доступу повітря); 2) той, хто просмолює човни та 
корабельні снасті (ВТС: 1350). Друге з наведених значень є синонімним до того, яке виражає девербатив 
смолильник, утворений за допомогою суфікса -льник, напр.: Поки що не примiркував [Сироватка] одного: 
як бути з Денисом – пiдiйти до нього, буцiм хоче допомогти смолити човна... Але Денису може 
заклюнутися в голову підозра: ніколи смолієм не був (Ю. Мушкетик). Натомість дериват смоляр, що постав 
за допомогою суфікса -яр, експлікує лише одне значення – "той, хто займається смолокурінням, тобто 
добуванням смоли", напр.: В пришляховій корчмі познайомилася [Мелашка] з смолярами. Вони взяли її в 
ліс, і вона разом з ними валила берези, випалювала вугілля й варила дьоготь (Б. Харчук).  
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Інші семантичні позиції, зокрема "предмет, у якому виконують названу вершинним дієсловом дію", 
пор.: золійник, золільник (напр.: Кинув [Степан] поглядом на тапчан…Макітерки, глечики з молоком, 
горшки... От би в золільник вилити і в піч... Надумався... Піч жарко натоплена, як бомба, відровий 
золільник вибухне... (Б. Тимошенко), і "приміщення для виконання названої вершинним дієсловом дії", 
пор.: дубильня, солярня, солильня (напр.: В коптильнях… готували красну рибу, в солярнях складали в 
новенькі діжечки й цебрики просолених лососів (П. Загребельний) представлено у субстантивній зоні 
поодиноко і спорадично, що не дає підстав для висновку про системність їхнього вираження. 

Вербальна зона об’єднує деривати темпоральних, квантитативних та результативних модифікацій. 
Темпоральність представлено дієсловами на позначення завершального етапу дії. Виразниками цієї 
семантики є префікси в-/у-, до-, за-, з-/с-, на-, над-, об-/о-, під-, при- пор.: відзолити, дозолити, 
досмолити, заклеїти, засмолити, засолити, надклеїти, наклеїти, обклеїти, обсмолити, оклеїти, 
осмолити, підклеїти, приклеїти та ін., напр.: Я – бичок-третячок /, Смоляний в мене бочок /. Із соломи 
дід зробив /, Бік смолою засмолив (Укр. нар. казка); Я бенкетував – було з чим! Частину м’яса засолив, 
частину закоптив (М. Дочинець). Така кількість словотворчих засобів для позначення завершального 
етапу дії засвідчує: по-перше, їхню строкатість; по-друге, відповідну глибину семантичних позицій у 
межах однієї конкретної словотвірної парадигми; по-третє, здатність експлікувати додаткові семантичні 
відтінки. Наприклад, від дієслова клеїти утворюються перфективи вклеїти, доклеїти, заклеїти, наклеїти, 
надклеїти, обклеїти, оклеїти, підклеїти, приклеїти, склеїти, уклеїти. Усі вони, виражаючи значення 
"завершити виконання дії", водночас передають додатковий семантичний відтінок – вказують на спосіб 
виконання дії, що залежить від мети, місця (площі) поширення її та об’єктів, які підпадають під вплив. 
Наприклад, девербативи заклеїти, склеїти експлікують спільне значення "намазуючи липкою 
речовиною, скріплювати що-небудь". Проте їхня здатність передавати додаткові семантичні відтінки є 
різною. Дериват заклеїти розвиває до п’яти лексико-семантичних варіантів, які різняться залежно від 
мети виконання дії, зокрема: 1) "полагодити розірване, зруйноване, проколоте", напр.: Три дні я мила і 
прибирала в бібліотеці. Витерла з книжок пилюку, розклала їх тематично на полиці стелажів, деякі 
заклеяла…(Т. Малярчук); 2) "зберегти неушкодженим що-небудь для подальших дій", напр.: Степан 
заклеїв конверт, загасив каганець і вийшов з землянки (М. Дашкієв); 3) "не допустити проникнення 
небажаних речей, які можуть спричинити негативні наслідки", напр.: Закриття рани проводити при 
вологій шкірі, але у разі необхідності заклеїти рану хірургічною плівкою… (З інструкції); 4) "прикрити 
вади, дефекти, небажане", напр.: Залишковими шматочками шпалер заклеїли двері, сховавши під ними 
стару обшивку, тріщини, подряпини, дитячі каракулі (Інтернет-ресурс); 5) "заповнити площу чогось 
через відсутність вільного місця", напр.: …театральну афішу вже до половини заклеїли оголошеннями 
про курси англійської мови та вироблення еміграційних документів (Н. Сняданко). Натомість семантична 
активність дієслова склеїти є значно нижчою – здебільшого уживається в тому випадку, коли йдеться 
про скріплення двох однорідних предметів, напр.: Я допомагав йому [аптекареві]: склеював картонні 
коробки, відносив рослини до художника замальовувати… (М. Дочинець). 

Похідні наклеїти, приклеїти, підклеїти об’єднані спільним значенням "прикріпляти що-небудь до 
чогось", яке актуалізує спосіб виконання дії. Проте за кожним з ним тяжіє здатність передавати певний 
відтінок значення, пов’язаний із напрямком виконуваної дії. Дієслово наклеїти більшою мірою позначає 
дію, скеровану зверху на поверхню чогось, напр.: Та чи знаєш ти, що тобі першому я показав винахід 
надзвичайної ваги? Ти гадаєш, що це так собі – тяп-ляп, наклеїв на папір звукові значки, та й маєш 
живу мову? А ось бачиш? – шпурнув він на стіл списаний формулами зошит (М. Дашкієв). Дериват 
підклеїти, навпаки, експлікує дію, виконувану під чим-небудь, зісподу або з вивороту, напр.: Як і в 
кімнатах, підлоги яких оформлені штучним паркетом, на ніжки меблів знизу не завадить підклеїти 
шматки повстяної тканини (Інтернет-ресурс). Значно рідше цей перфектив уживається тоді, коли 
йдеться про звичайне лагодження предмета нанесенням клею безвідносно до напрямку скерованої дії, 
напр.: Цілий день кипіла робота. Учні підклеїли порвані сторінки, повідтирали намальовані зайві 
малюнки, одягли обкладинки (Я. Стельмах). Іноді девербатив підклеїти виражає фінітивне темпоральне 
значення, яке певною мірою поєднується з квантитативним – на позначення недостатньої інтенсивності 
названої дії, що зумовлено незначним пошкодженням предмета. Такий дериват може супроводжуватися 
прислівниками міри і ступеня вияву ознаки, напр.: Злегка підклеїти стару книгу ви можете і самі – це 
не складе особливих труднощів, а ось відновити практично повністю зіпсовану книгу, ще й в 
оригінальній палітурці – це вже ціле мистецтво (Інтернет-ресурс). 

Третій девербатив приклеїти здебільшого передає дію, пов’язану з вертикальним розташуванням 
предмета, до якого щось прикріплюють, напр.: Я приклеїв на стіну чергову роботу (Л. Дереш). Проте 
рідше він може позначати дію, напрямок якої детермінують перші два дієслова. До того ж часто 
конкретизаторами семантики у таких випадках слугують відповідні прислівники "зверху" – "знизу", пор.: 
Тепер Террi був поруч зi мною i я мiг подивитися, що написано на тому аркушi, який Емiль зверху 
приклеїв до пiдлоги, але боявся читати (Л. Денисенко) і Із зеленого паперу розміром 3х8 см… вирізуємо 
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4 листочки з гострими краєчками та приклеюємо знизу до стрічки, яка скріпила стебельця кульбабки 
(Інтернет-ресурс). 

Дещо інший напрямок виконуваної дії виражає перфектив вклеїти, утворений за допомогою префікса 
в-. Експлікуючи її завершення, передає додатковий відтінок значення "вправляти, вставляти що-небудь 
за допомогою клею" (СУМ : І : 697), напр.: Я порилася в шухляді і знайшла таку [обкладинку] з 
напівзотлілим написом "Посвідчення", видерла звідти своє посвідчення десятирічної давнини, охайно 
вклеїла потрібне (І. Роздобудько). 

Ще одним виразником фінітивної семантики є префікс об-/о-. Його функція залежить від значення 
вершинного дієслова. Якщо йдеться про вербатив на позначення руху, то формант експлікує просторове 
значення, зокрема напрямок дії навколо об’єкта з метою впливу на нього [21: 224]. Дещо видозмінюється 
функція словотворчого засобу, коли вершиною парадигми постають дієслова дії (впливу) на об’єкт, до 
яких належать слова аналізованої лексико-семантичної групи. Такий префікс в основному виражає 
значення "охоплення об’єкта дією з усіх боків", пор.: обклеїти / оклеїти, напр.: Щоб було зручніше 
обклеювати двері, знадобляться ножиці, викрутка і лобзик (Інтернет-ресурс). За умови актуалізації 
просторового чинника виконуваної дії він розвиває здатність передавати семантику поширення її на 
багато об’єктів, розташованих на певній площі. Іншими словами, фінітивне темпоральне значення 
поєднується з дистрибутивним як різновидом квантитативного значення, напр.: А "таке врем’я" 
позначилось тiльки на титаревих стiнах: вiн, неначе шпалерами, обклеїв їх скатертинами керенок 
вартістю в сорок i двадцять карбованців… (М. Стельмах).  

Дієслово доклеїти, що постало за допомогою префікса до-, здебільшого виражає нейтральне, 
позбавлене будь-яких додаткових нашарувань значення "доведення дії до якоїсь межі", напр.: Ремонт 
нарешті скінчився. Сьогодні Ви доклеїли останні шпалери і вкрутили останні лампочки. Ваше око 
тішиться новим і свіжим запахом ремонту (Інтернет-ресурс). Проте рідко цей формант може розвивати 
додаткові семантичні відтінки, зокрема: 1) завершення повторно виконаної дії, необхідність якої 
зумовило те, що попередню дію вже було доведено до певної межі, напр.: Але лист виявися дуже 
важким, і Наталя Василівна поїхала на Головпошту доклеїти другу марку, щоб листа не завернули на 
півдорозі (Є. Кононенко); 2) завершення дії, зумовленої бажанням доповнити щось чимось з метою зміни 
якості предмета, напр.: Ті, з супермaркету, хотіли лише, щоб він [Павел Скорлінський] доклеїв всередині 
кожного екземплярa по три стрічки-зaклaдки різних кольорів (З перекл. А. Окіс циклу А. Піліп’юка 
"Хроніки Якуба Вендровича"). 

Квантитативні модифікації репрезентовано трьома підгрупами. Першу з них формують дієслова, які 
передають кратність вияву дії. Зокрема деривати на позначення багатократності, повторюваності 
виконуваної дії зафіксовано у словотвірних парадигмах дієслів золити, клеїти, крохмалити, смолити, 
пересолити. Виразником цього словотвірного значення є префікс пере-, пор.: перезолити, переклеїти, 
перекрохмалити, пересмолити, напр.: Слід тільки освіжити стелю й переклеїти шпaлери – вони 
[Марина і Сергій] це зможуть зробити сaмі (Р. Самбук); Човен протікав – потрібно було його 
пересмолити (Я. Стельмах). 

Другу підгрупу складають девербативи, що експлікують ступінь вияву предикативної ознаки. Вони 
вказують на недостатню, достатню та надмірну інтенсивність. Дієслова з недостатнім ступенем постають 
за допомогою префіксів під- та при-, пор.: підвощити, підклеїти, підкрохмалити, підлужити, підоліїти, 
приперчити, підпорошити, підсмалити, припорошити, підпудрити, припудрити, прислинити, 
присмолити, підсолити, присолити, підсурмити та ін., напр.: Вишиті лляні, бавовняні вироби після 
основного прання необхідно злегка підкрохмалити (Інтернет-ресурс); Ліза підсолила салат. 
Поставивши солянку на місце, скинула на нього [Вадима] сповнений подиву погляд (В. Хрущак). Формант 
під- у дериватах з актуалізованою спрямованою дією на поверхню об’єкта є водночас виразником місця 
поширення дії [22: 179], пор.: підвощити, підлужити, підпудрити, підсурмити, підсмалити, напр.: Він 
[Кукурузо] ходив по коліна в воді навколо човна і обмацував борти, бурмочучи "Отут треба було б 
зашпаклювати, а тут підсмолити, а цю дошку взагалі замінити" (В. Нестайко). Значення неповноти 
вияву дії включає сему "не досягаючи норми", яку експлікує префікс недо-. Його функція полягає в 
оцінці вияву дії відповідно до об’єктивно встановленої норми. Девербатив із такою семантикою 
виявлено у словотвірній парадигмі дієслова солити, пор.: недосолити, напр.: Іноді краще недосолити 
страви, ніж пересолити, для вашого здоров’я це корисніше (Інтернет-ресурс). 

Засобами вираження достатньої інтенсивності є префікси ви-, про-, рідше на-. Реалізуючи загальну 
семантику "ретельно, ґрунтовно", кожен із цих формантів передає додаткові відтінки значення. Префікс 
ви- вказує на поширеність достатньо інтенсивної дії по певній поверхні, пор.: видубити, визолити, 
вилужити, висмолити, висолити, висріблити, напр.: На голові мав [Свиридон] стару батькову кепку, 
якою баба затуляла в комині, – кепку випрали й визолили, вона стала, як нова (Ю. Яновський). Префікс 
на- конкретизує кількісно-оцінне значення "дуже добре, бездоганно діяти на об’єкт", пор.: напомадити, 
напудрити, напр.: Балабушиха так напудрила лице й нарум’янила щоки, що наймички в пекарні почали 
говорити пошептом: "Що це за кумедія! Наша панія цілий тиждень чорна, а двічі на тиждень стає 
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біла, як крейда, та гарна, як писанка. Що то воно за знак?" (І. Нечуй-Левицький). Префікс про- визначає 
якісно-оцінне значення як "наскрізь, ретельно пройняти чимось", пор.: провощити, продубити, 
проклеїти, прокрохмалити, промаслити, прооліїти, прооліфити, проперчити, просалити, просмолити, 
просолити, напр.: Витяг [я] човна на берег. I одразу заходився лагодити його. До обiду провозився, але 
всi дiрки заново зашпаклював i просмолив добряче (В. Нестайко).  

Надмірний ступінь інтенсивності експлікує префікс пере-, пор.: передубити, перекрохмалити, 
перемаслити, переперчити, пересалити, пересолити та ін., напр.: Сьогодні Єва тричі пересолювала 
механізаторський борщ, кілька разів у неї пригоряла смаженя і падав хліб зі столу… (В. Яворівський). 
Значно рідше, зокрема у відсубстантивних дієсловах із семантикою "обприскуючи речовиною, 
напахувати", виразником надмірної інтенсивності слугує конфікс на- … -ся, пор.: наодеколонитися, 
напарфумитися,напр.: Толя гарно приготувався: викупався в іржавій ванні, що робив узагалі-то 
нечасто, виголився, рясно наодеколонився старим Шипром (О. Ганзенко). 

Вербативи третьої підгрупи квантитативних модифікацій позначають спрямованість дії на велику 
кількість об’єктів. Розподільні, або так звані дистрибутивні, дієслова утворюються за допомогою 
префіксів пере-, по-, ви-, роз-. Використання кожного з формантів детерміноване особливостями 
актуалізаціїї того чи того чинника у вираженні семантики. Зокрема префікс пере- акцентує увагу на 
черговості поширення дії на кожен об’єкт зокрема, пор.: передубити, переклеїти, перекрохмалити, 
перемаслити, пересмолити, пересолити, напр.: Робота не з легких – потрібно перепрати сестринські 
халати, перекрохмалити куртки санітарів і все це перепрасувати, видати і скласти одежу після 
прогулянок (В. Рубан). Натомість форманти по- та роз- актуалізують кількість об’єктів, на які 
поширюється дія, пор.: поклеїти, посмолити, розклеїти, напр.: Налагодились козаки в похід-дорогу 
далеку. Посмолили байдаки, наготували харчів, узяли військовий риштунок (П. Супруненко); Власниця 
цього кафе розклеїла оголошення про вакансії кухаря (Інтернет-ресурс). 

Дериват виклеїти, утворений за допомогою префікса ви-, перебуваючи у площині модифікаційних 
значень, виражає семантику всеохопленості з відтінком інтенсивного виконання дії, напр.: 
Австрійськими кронами Чорнота нібито виклеїв стіни чернечої келії, де він тоді мешкав, реставруючи 
ікони в Святоюрському храмі (Р. Андріяшик). Рідше цей перфектив зосереджує увагу більшою мірою не 
на способі чи напрямку виконання дії, а на самому процесі створення об’єкта, напр.: Я люблю 
роздивлятися світлини, тримаючи їх в руках. Цей альбом я виклеїла сама дуже давно (І. Роздобудько). 
Така видозміна семантики дає підстави говорити про здатність префікса ви- у другому випадку більшою 
мірою виражати модифікаційно-мутаційне значення. 

Результативні модифікації представлено дериватами, утвореними за допомогою префікса на-, пор.: 
навощити, надубити, наканіфолити, накрохмалити, налужити, наоліїти, наперчити, напорошити, 
насмолити, насолити. Результативне значення є невіддільне від нагромаджувального (кумулятивного) 
[23: 72], що особливо увиразнено, коли йдеться про дієслова конкретної фізичної дії, до яких належить 
аналізована група вербативів. У межах цих модифікацій виокремлюємо словотвірне значення "досягти 
результату приготуванням чогось у якій-небудь кількості", зокрема: 1) продуктів харчування, пор.: 1) 
наоліїти, наперчити, насолити тощо, напр.: – Пане Дмитре, люди, притягнуті мною за допомогою 
челядинців, наловили по річках та ставках риби й насолили (А. Чайковський); 2) предметів побутового 
вжитку, пор.: навощити, наканіфолити, накрохмалити, налужити, насмолити тощо, напр.: Заки … 
хазяйка накрохмалила йому [Безбородькові] перед сорочки, заки дібрав краватку, минуло майже три 
години (Ірина Вільде). 

Окрім перфективів, до вербальної зони деяких дієслів належать деривати, сформовані за допомогою 
постфікса -ся. Постфікс -ся в сучасній українській мові виконує дві функції: словозмінну, тобто служить 
засобом вираження пасивного значення у предикатах стану, що постали від предикатів дії, та 
словотвірну, тобто вживається для утворення дієслів з новим лексичним значенням. Відсубстантивні 
дієслова, у яких формант -ся є засобом вираження пасивного стану, з огляду на належність граматичної 
категорії до словозмінних перебувають поза межами словотвірної парадигми. Натоміть загальне 
значення, яке властиве усім дієслівним утворенням зі словотвірною, або, за Р. Михайлик, словотвірно-
граматичною функцією афікса -ся, – це "зосередженість, замкнутість дії на суб’єктові, що виступає 
носієм предикатної ознаки" [24: 8], пор.: одеколонитися, парфумитися, помадитися, пудритися, напр.: 
Ганько ввійшов у приймальню – секретарка пудрилась, милуючись у люстерко (Б. Харчук).  

Ад’єктивну зону репрезентовано девербативами із суфіксом -льн-. Більшість віддієслівних прикметників 
становить "стислі, сконденсовані одиниці, сформовані на основі конструкцій із відношенням мети" [22: 149], а 
отже, виражає словотвірне значення "призначений для дії (впливу) тією чи тією речовиною на об’єкт", пор.: 
вощильний, дубильний, клеїльний, смолильний, солильний, сріблильний, напр.: Підкіркова цвіль може бути 
спричинена перекосом кришок сирних форм при пресуванні, недбалим укладанням сирів в солильний басейн 
тощо (Інтернет-ресурс). Рідше деривати із суфіксом -льн- позначають словотвірне значення "стосовний до дії 
тією чи тією речовиною на об’єкт", пор.: золильний, напр.: У міру накопичення в золильному відсіку золи 
звільняти його впродовж всієї зміни (З інструкції).  
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Девербатив клеїльний реалізує обидва значення, пор.: Клеїльний прес застосовується при 
виробництві писальних, друкарських, технічних, мішкових і ін. видів паперів, а також тарних картонів з 
покривними шарами (Інтернет-ресурс) і Коли робота виконується у великих розмірах, проведення 
клеїльних робіт механізується (СУМ : IV : 177). 

Висновки. Отже, типову словотвірну парадигму відсубстантивних дієслів зі словотвірним 
значенням "обробляти об’єкт названою твірним іменником речовиною", утворених за допомогою суфікса 
-и-/-ї-, складають три словотвірні зони – субстантивна, вербальна і ад’єктивна. Перша і третя зони 
заповнені помірно: субстантивна – семантичними позиціями "опредметнена дія" та "суб’єкт дії", 
ад’єктивна – "призначений для дії (впливу) тією чи тією речовиною на об’єкт". Значно повнішою і 
різноманітнішою постає вербальна зона. Її формують деривати темпоральних, квантитативних та 
результативних модифікацій. Серед темпоральних виокремлюємо похідні зі словотвірним значенням 
"завершення виконання дії", яке різні вершинні дієслова реалізують за допомогою різної кількості 
словотворчих засобів, що відповідно засвідчує глибину семантичних позицій таких словотвірних 
парадигм. Квантитативні модифікації репрезентовано словотвірними значеннями: "багатократність, 
повторюваність виконуваної дії", "недостатній ступінь інтенсивності виконуваної дії", "достатній ступінь 
інтенсивності виконуваної дії", "надмірний ступінь інтенсивності виконуваної дії", "розподільність 
виконуваної дії на велику кількість об’єктів". Модифікації результативного характеру представлено 
словотвірним значенням "досягти результату приготуванням чогось у якій-небудь кількості". 

Повною мірою реалізувало семантичні позиції лише дієслово солити, пор.: солити – соління, 
солильник, солильний, засолити, досолити, посолити, обсолити, пересолити, підсолити, присолити, 
недосолити, висолити, просолити, насолити. Континуум дериваційних значень дієслів клеїти, смолити 
та крохмалити не заповнено однією семантичною позицією: "надмірний ступінь інтенсивності 
виконуваної дії" (вербальна зона) – у словотвірних парадигмах вербативів клеїти та смолити, пор.: 
клеїти – клеєння, клеїльник, клеїльний, вклеїти, виклеїти, доклеїти, заклеїти, наклеїти, надклеїти, 
обклеїти, оклеїти, підклеїти, приклеїти, склеїти, переклеїти, проклеїти, поклеїти, розклеїти; смолити – 
смолення / смоління, смолильник, смолильний, засмолити, обсмолити, осмолити, досмолити, 
пересмолити, підсмолити, присмолити, висмолити, просмолити, пересмолити, посмолити, насмолити; 
"призначений для дії (впливу) тією чи тією речовиною на об’єкт" (ад’єктивна зона) – у словотвірній 
парадигмі дієслова крохмалити, пор.: крохмалити – крохмалення, крохмальник, покрохмалити, 
перекрохмалити, підкрохмалити, прокрохмалити, накрохмалити. Решта ж вершинних дієслів мають 
парадигми з нереалізованими трьома і більше значеннями.  

Належність похідної одиниці до певної словотвірної зони зумовлює її спосіб творення. Субстантиви 
та ад’єктиви утворені суфіксацією, тоді як вербативи – префіксацією, рідше конфіксацією та 
постфіксацією.  
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Маетріал надійшов до редакції 11.06. 2014 р. 

Кушлик О. П. Деривационный потенциал отсубстантивных глаголов со значением " обрабатывать 
объект веществом, названным мотивирующим существительным". 

В статье исследован деривационный потенциал отсубстантивных глаголов со значением 
"обрабатывать объект веществом, названным мотивирующим существительным". Выяснено, что 

типичную словообразовательную парадигму формируют три словообразовательных зоны – 
субстантивная, вербальная и адъективная. В пределах каждой зоны установлен континуум 

словообразовательных значений дериватов, определён набор словообразовательных средств для их 
реализации, обозначена глубина семантических позиций, прослежена способность некоторых дериватов 

выражать дополнительные семантические оттенки. 
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Ключевые слова: словообразовательная парадигма, словообразовательная зона, словообразовательное 
значение, словообразовательный формант, производная основа, семантическая позиция, 

отсубстантивный глагол, дериват, вербатив, девербатив, перфектив. 

Kushlyk O. P. The Derivational Potential of Substantivized Verbs with the Semantics "to Process the Object 
with the Substance Named by the Word-Forming Noun". 

The elucidation of the motivational stem role in the derivational processes has acquired the big popularity in the 
Ukrainian linguistics. The solution of these tasks has become possible within the frameworks of the recently 
emerged approach, which places the stem formation in the centre of its study, the so-called stem-centered 
approach, which aims to identify and describe the word-building capability of formative words of different 
lexico-grammatical categories. The indicator of the derivational potential of the analyzed initial word is its 
word-building paradigm – a complex system-forming unit, which comprises a set of derivatives of the same 

degree of formation, united with the sameness of the formative stem and contrary by word-building formants. In 
the Ukrainian Studies, the word-building capability of adjectives and nouns has been researched already on the 

basis of the word-building paradigm structure and semantics analysis. The adherents of the stem-centered 
approach cannot disregard the verb as one of the most difficult word classes. In the article we investigate the 

derivational potential of substantivized verbs with the semantics "to process the object with the substance named 
by the word-forming noun" with -и-(-ти)/-ї-(-ти). It was cleared out that the typical word-forming paradigm 

was formed of three word-building zones – substantive, verbal and adjective. Within each zone the continuum of 
word-building derivatives is distinguished, a set of word-building devices for their realizations is determined; 

abilities of some of them to express additional semantic meanings are traced. 

Key words: word-building paradigm, word-building zone, word-building meaning, word-building formant, 
derivative stem, semantic seat, substantivized verb, derivate, verbative, deverbative, perfective. 
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ФОНЕТИЧНЕ ЗАСВОЄННЯ СТУДЕНТАМИ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В 
УКРАЇНСЬКІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Статтю присвячено питанню фонетичного засвоєння студентами іншомовних слів в українській 
термінології. Автором розглянуто запозичення як чинник лексичної інтерференції, яка є результатом 

взаємодії української та німецької мов. Досліджено основні процеси фонетичного освоєння 
німецькомовних запозичених термінів. Виявлено, що більшість з них є частково засвоєними і містить 

значну кількість невластивих нашій мові звукосполучень. 

Ключові слова: німецькомовне запозичення, фонетичне засвоєння, лексична інтерференція, білінгвізм, 
мовні контакти, українська наукова термінологія. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі процес навчання у вищих навчальних закладах динамічно 
розвивається, удосконалюється і вимагає нових підходів. Унаслідок великої кількості запозичень, які 
масово з’являються в сучасній українській термінології, гостро постала проблема вироблення чітких 
правил їх фонетичного засвоєння студентами під час вивчення різних дисциплін, зокрема української 
мови за професійним спрямуванням.  

Метою нашої роботи стало виявлення особливостей фонетичного засвоєння студентами 
німецькомовних запозичень в українській науковій термінології. Для глибокого розгляду теми необхідно 
зупинитися на основних аспектах процесу запозичення іншомовних слів та їх освоєння. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ці питання цікавлять як зарубіжних, так і вітчизняних мовознавців 
уже досить тривалий час. З самого початку вони розглядали цей процес у зв’язку з проблемою взаємодії 
мов та білінгвізму. Так, наприклад, Г. Пауль [1: 460] вважав, що запозичені слова закріплюються у мові 
після деякого мінімуму взаємного контакту суміжних мов і аналіз запозичень повинен починатися з 
дослідження поведінки білінгва. 

Основи сучасної теорії мовних контактів та білінгвізму були закладені У. Вайнрахом та Е. Хаугеном, 
які вперше чітко сформулювали основні поняття та положення цієї галузі мовознавства. Проте, як 
справедливо зазначає А. Карлінський [2: 4], ідеї цих дослідників за останні роки не отримали подальшого 
розвитку і не відповідають рівню розвитку сучасної лінгвістики. Так, наприклад, вони розуміють мовні 
контакти як явище індивідуальне, для У. Вайнраха – це білінгвізм у дії, до того ж переважно 
індивідуальний білінгвізм. Для більшості мовознавців (Б. Серебренніков, Ю. Жлуктенко, О. Рот, 
Ю. Опельбаум, С. Семчинський та ін.), до яких приєднуємося і ми, це набагато ширше поняття, яке 
охоплює різноманітні мовні зв`язки, що виявляються на всіх лінгвістичних рівнях і які встановлюються 
за певних історико-географічних, суспільно-політичних, культурних, психологічних та інших чинників 
між мовами незалежно від їх генеалогічної спорідненості чи типологічної близькості. 

За своїм характером, стійкістю та інтенсивністю мовні контакти поділяються на казуальні (тимчасові) 
та перманентні (довготривалі). Останні, у свою чергу, поділяються на зовнішні та внутрішні. За формою 
мовні контакти є природні, що виникають в умовах безпосереднього спілкування носіїв різних мов у 
процесі практичної діяльності, і штучні, що встановлюються в спеціально створених умовах (вивчення 
чужої мови в школі або в іншій установі) [3: 38]. Характерною рисою наших часів є масове вивчення 
іноземних мов і широкий розвиток освіти й культури; отже роль штучної форми мовних контактів як 
підготовчого етапу до встановлення природних міжмовних зв’язків у нашу епоху особливо зросла. 

Українсько-німецькі мовні взаємозв’язки, які відображають багатовікові економічні, політичні і 
культурні відносини між Україною і Німеччиною, розглядаються у мовознавстві вже тривалий час. Є 
низка праць, присвячених вивченню лексичного впливу німецької мови на українську 
(І. Шаровольського, Д. Шелудька, В. Скачкової, В. Акуленка, О. Горбача та ін.). Дослідники 
неодноразово зазначають, що найбільше німецькомовних запозичень закріпилося в науково-технічній 
термінології. Тому об’єктом нашого дослідження стала науково-технічна термінологічна лексика 
німецького походження. 

Виклад основного матеріалу. У статті ми розглядаємо німецькі запозичення як чинник лексичної 
інтерференції, яка є результатом взаємодії двох мов, німецької та української. Інтенсивність та характер 
німецько-українських мовних контактів зумовили наявність значної кількості німецьких запозичень в 
українській термінології. Процес освоєння розглядається як поступове пристосування цих лексем до 
фонетичної, граматичної та лексико-семантичної систем української літературної мови.  

Фонетичне освоєння запозичених слів – це довгий історичний процес, який полягає в асиміляції 
іншомовного слова до фонетичної системи мови-одержувача. Німецькі запозичення підпорядковуються 
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фонетичній системі української мови, підпадають під вплив її внутрішніх законів. Варто зазначити, що 
запозичені слова можуть не тільки зазнавати впливу фонетичної системи мови-одержувача, а й самі 
впливати на неї. Широке запозичення іншомовної лексики, яке не супроводжується її повним 
фонетичним освоєнням, веде до появи у мові нових законів розподілення звуків і навіть нових фонем. 
Так, наприклад, в українській мові з’явилися нова фонема – ф- та фонеми "периферійної підсистеми" [б’, 
в’, к’, м’, п’] [4: 46], в англійській мові – фонологічні протиставлення [f] і [v], [s] і [z], [Z] і [S], у чеській 
мові – [g] і [k] і т. ін. 

Здебільшого запозичення зазнають, безсумнівно, впливу фонетичної системи мови-одержувача. У 
процесі фонетико-графічного освоєння відбувається повне або часткове пристосування німецької графіки, 
орфографії та вимови до української. Пристосування іншомовної вимови, зокрема німецької, до української 
можна пояснити дією різних чинників, які відзначаються багатьма дослідниками запозичень: поширенням 
певної кількості слів письмовим шляхом, дією закону аналогії на основі існування структурно подібних 
слів з буквальною вимовою, силою дії українських законів вимови окремих графічних знаків в окресленому 
звуковому середовищі або в певній позиції, а також відсутністю цілої низки іншомовних фонем та 
звукосполучень, які замінюються в українській мові відповідними, близькими за вимовою фонемами та 
звукосполученнями. Певну роль при запозиченні має орфографія. Як правило, запозичення, коли вони 
починають масово вживатися, мають варіанти вимови і написання. При цьому за основу одних варіантів 
береться звуковий образ мови-джерела, тобто імітація іншомовної вимови за допомогою звуків рідної мови, 
інші варіанти засновуються на прагненні читати іншомовне слово за правилами рідної орфографії. Деякі з 
варіантів навіть закріплюються на письмі і розходяться у значеннях, наприклад: Farbe – барва, фарба, 
Bohrer – бор, бур, Meister, Postmeister – майстер, поштмейстер. 

Найбільше варіантів передачі звуків виявляється при запозиченні німецьких слів із звуками, не 
властивими сучасній українській мові. При цьому варто виділити два різновиди: 

1) звуки чи звукосполучення німецької мови, що невластиві українській фонетичній системі, але 
можуть реалізуватися в ній; 

2) звуки чи звукосполучення, які не лише суперечать фонетичній системі нашої мови, але й не можуть 
бути реалізовані в ній. 

У першому випадку звукосполучення запозичень виступають фонетичними ознаками цих слів у 
фонологічній системі української мови, а у другому – фонологічна система нашої мови відтворює чужі їй 
звуки та звукосполучення, використовуючи свої ресурси, максимально близькі за своєю фонетичною 
характеристикою до німецьких звуків чи звукосполучень. 

На відтворення німецьких звуків українською мовою впливає багато чинників: роль мови-посередника, 
різні шляхи введення запозичення – усний чи письмовий, традиції вимови та написання, які змінювалися в 
різні часи. Дуже важливу роль для запозичення термінів відіграє фаховий та мовний рівень білінгва, 
людини, яка вперше вводить відповідний термін в українську мову. Наукова термінологія, як відзначалося 
багатьма дослідниками, запозичується в основному письмовим шляхом через опрацювання та переклад 
іноземної технічної літератури. Тому вирішальне значення для форми запозиченого терміна має мовне 
чуття науковця. Якщо перекладає професійний перекладач, то він, як правило, добре знає мови, але погано 
обізнаний з відповідною наукою і може неадекватно передати зміст терміна. Якщо ж перекладає фахівець з 
даної галузі науки, то він здебільшого не дуже добре знає мови і, прагнучи точно передати зміст, може не 
врахувати закони та комбінаторні можливості звуків української мови. 

Оскільки важко простежити долю окремих німецькомовних термінів з моменту їх появи в українській 
мові, ми можемо робити тільки припущення щодо факторів, які були визначальними для звукового 
оформлення цих термінів. Зазначимо, що більшість німецькомовних технічних термінів відносяться до 
давніх запозичень і запозичені вони були усним шляхом. Тому спостерігаємо так багато відмінностей у 
їх звуковому оформленні. 

Якщо розглядати німецькі запозичення в українській термінології з боку їх фонетичного оформлення, 
то можна виділити такі три групи: 

1. Запозичення, які відносно зберегли вимову етимонів та їх звукову будову, наприклад: штемпель – 
Stempel, зумпф – Sumpf, шліф – Schliff, крон – Kron, флінтглас – Flintglas. 

Наведені слова структурно збігаються з німецькими прототипами, вони змінилися графічно і 
передаються відповідними графічними знаками української мови. 

2. Запозичення, що зазнали в українській мові субституції звуків без структурних змін. Дослідники 
виділяють такі різновиди звукової субституції: 

1) звукова конвергенція – регулярна заміна двох близьких звуків одним. Наприклад, заміна довгих і 
коротких німецьких голосних українським середньої довжини: лінза – Linse ([i] – [i]), візир – Visier ([i] – 
[i:]), шліра – Schliere ([i] – [i:]), шліф – Schliff ([i] – [i]), або заміна німецьких звуків [s] та [β] 
українським [с]: блейвейс – Bleiweiβ ([c] – [β]), гнейс – Gneis ([c] – [s]), месур – Meβuhr ([c] – [β]), 
ростверк – Rostwerk ([c] – [s]); 
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2) звукова дивергенція – передача одного звука декількома. Наприклад, унаслідок того, що певна 
диференційна ознака сприймається неправильно. Так, у випадку [h – г, х] фарингальність передається за 
допомогою задньоязикового зімкненого або задньоязикового щілинного: блокгауз – Blockhaus ([г] – [h]), 
шерхебель – Schärfhobel ([х] – [h]) ; 

3) проса субституція – передача одного звука мови-джерела одним звуком мови-одержувача, 
наприклад: блок – Block ([o] – [o]), грат – Grat ([a] – [a]), герд – Herd ([e] – [e]), бленда – Blende ([б] – 
[b]), гурт – Gurt ([у] – [u]) . 

Можливі також випадки, коли фонема із системи із ширшим фонемним репертуаром замінюється 
сполученням двох фонем мови-одержувача, що ми й маємо, коли аналізуємо дифтонги чи носовий [ђ]: 
майстер – Meister ([a], [j] – [а е]), ранг – Rang ([н], [ г] – [ђ]) . 

Склад алофонів німецьких приголосних ширший, ніж українських, тож підміна алофонів так само 
можлива, як і фонем. Так, наприклад, аспіровані німецькі алофони [p‘, t‘, k‘] субституються українськими 
неаспірованими [п, т, к]: пульт – [pul’t], тальк – [tal’k], кабель – [kabel’]. 

3. Запозичення, що зазнали змін у фонемному складі, а також змінили структуру, наприклад: куля – 
Kugel, кельма – Kelle, футляр – Futterall, глянець – Glanz. 

Як бачимо, важкі з погляду української мови сполучення приголосних розбиваються за допомогою 
вставних голосних, спостерігаються зміни в дистрибуції, а саме метатеза, додаються українські суфікси 
та закінчення. 

Аналіз німецькомовних лексем в українській науковій термінології показав, що на етапі освоєння у 
цих лексемах відбуваються фонетичні явища, характерні для української мови взагалі: 1) асиміляція; 2) 
дисиміляція; 3) метатеза; 4) чергування; 5) опрощення; 6) випадні або вставні голосні. 

Асиміляція як фонетичне явище відноситься до комбінаторних звукових змін, зумовлених 
синтагматичними позиціями звука у слові. Процеси асиміляції, представлені у вигляді кінцевих 
результатів – звукових субституцій, можуть бути описані за такими параметрами: 

1. за участю у складотворенні (асиміляція голосних і приголосних); 
2. за ступенем позиційної обумовленості (контактні та дистантні асиміляції); 
3. за напрямком у звуковому складі слова (прогресивна, регресивна, взаємна асиміляції); 
4. за ступенем зближення (повна і часткова асиміляції); 
5. за фізіолого-акустичними ознаками (асиміляція за місцем, способом творення звука, за участю 

творення голосу та ін.). 
Вокальні контактні асиміляції нами не зафіксовані, бо вокальні зіяння взагалі не характерні 

українській мові. 
Метатеза як вид комбінаторних звукових змін характерна периферії мовної системи (розмовній мові, 

просторіччям, діалектам) і тому зрозуміла її поширеність серед іншомовних слів. Причину метатези 
вбачають у подоланні системно невмотивованих звукосполучень. Проте випадків закріпленої на письмі 
метатези у німецьких запозиченнях не багато: мольберт – Malbrett; футляр – Futteral; гальмо – hamal. 

Іноді спостерігається під час освоєння додавання або віднімання звуків, наприклад: штольня – 
Stollen; фланець – Flansch; цегла – Ziegel; кегль – Kegel; бастр – Baster. І хоча українська мова уникає 
збігу більше, ніж двох приголосних, віднімання голосних відбувається частіше. 

Чергування голосних і приголосних при словозміні та словотворенні відбуваються зрідка у давніх 
німецьких запозиченнях, наприклад: балка – балці, фланець – фланцем, бляха – бляшанка, блок – 
блочний. Як видно з прикладів, всі ці фонетичні явища не мають послідовного, системного характеру, і 
тільки деякі з низки випадків закріпилися на письмі. 

Звичайно, такі зміни пов’язані з усним шляхом уведення цих термінів в українську мову. Більшість 
таких запозичень є давніми і повністю освоєними, зміненими відповідно до духу та розвитку української 
мови. Важкими для вимови залишаються запозичення з німецької мови, уведені книжним шляхом, 
наприклад: рекогносцирування, ростверк, нутчфільтр, корнцанг та ін. Як бачимо, вони можуть тривалий 
час залишатися недостатньо освоєними. 

Варто зазначити такі зміни, які відбуваються у фонетичній оболонці німецьких запозичень за 
аналогією до українських форм слів. Наближення частин іншомовного терміна до знайомих елементів 
рідної мови може мати лише формальний характер, не виявляти ніякого зв’язку із значеннями між 
наближеними частинами, наприклад: зензубель – Simshobel; цинубель – Zahnhobel; лобзик – Laubsäge; 
шпренгель – Sprengwerk; фуганок – Fügehobel; стамеска – Stemmeisen. 

Процес пристосування німецькомовних лексем до фонетичної системи української літературної мови 
складний і довготривалий. Це засвідчують численні фонетико-графічні варіанти термінів німецького 
походження, які співіснують досить тривалий час і зафіксовані в термінологічних словниках: кегль, 
кегель – Kegel; логер, люгер – Logger; смальта, шмальта – Smalte; рейсмус, рейсмас – Reβmaβ; шпатель, 
шпахтель – Spatel; шрот, шріт – Schrot. 

З точки зору фонології більшість запозичень призводить до заповнення лакун у звуковій системі 
мови. Так, запозичення великої кількості іншомовних слів з палаталізованими губними та 
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задньоязиковими у позиції перед голосними заднього ряду привело до створення периферійної 
підсистеми фонем української літературної мови, яка функціонує тільки на базі запозиченої лексики. 
Тому німецькі запозичення з палаталізованими губними та задньоязиковими у зазначеній позиції на 
українському ґрунті не зазнають субституції, наприклад: кюбель – Кübel; бюкси – Büchse. 

Проте запозичень із німецької мови з такими фонемами, порівняно із запозиченнями з інших мов, 
невелика кількість. Це пояснюється тим, що для німецької мови взагалі не характерні м’які приголосні. 

Своєрідність кожної мови проявляється не стільки в тому, які саме фонеми є в її інвентарі, скільки в 
їх комбінаторних можливостях. Більшість проаналізованих німецьких запозичень в українській 
термінології вміщують сполуки приголосних, не характерні нашій мові, що свідчить про часткову 
засвоєність таких лексем. Так, у німецькомовних запозиченнях знаходимо два приголосні у кінцевих 
сполуках (наприклад: кегль, тильд, штейн, блінт, горн, корнцанг), сполуки, важкі для вимови -шт- 
(наприклад: штиб, штиф, штихель, штрек, шток, штуцер, штепсель, штанга та ін.), -тч- (наприклад: 
глетчер, нутчфільтр), -пф- / (наприклад: зумпф, цапфа, демпфер). Сполуки голосних для німецької мови 
не характерні, крім дифтонгів, тому у німецьких запозичених термінах на українському ґрунті 
зустрічаються лише поодинокі випадки зі сполученням двох або більше голосних: пакгауз – Packhaus; 
граувака – Grauwacke; брандмауер – Brandmauer; реал – Regal, Real. 

Як бачимо у перших трьох випадках німецький дифтонг -au- розпався на українському ґрунті на 
голосні [a] та [у], а в останньому слові простежується вплив латинської мови. 

Деякі лінгвісти вважають, що на підставі фонологічної форми запозичень можна побудувати 
історичну перспективу процесу запозичення. Вони припускають, що ранні запозичення – це найбільш 
перекручені слова, тоді як пізні повинні за формою стояти найближче до своїх іншомовних зразків. 
Проте, як зауважив Е. Хауген [5: 359], цей принцип має багато вад. Так, по-перше, необхідні ознаки 
відсутні у тих словах, які не вміщують важких для вимови звуків. По-друге, різниця між найбільш та 
найменш перекрученими словами полягає не стільки в хронології, як у ступені двомовності. 

Проте варто зазначити, що у зв’язку з підвищенням культурного розвитку та освіти багатьох народів, 
розвитку телебачення, радіо та інших засобів масової інформації на сучасному етапі фонологічна форма 
нових запозичень є найбільш близькою до своїх відповідників у мові-джерелі. Особливо це стосується 
наукової термінології, яка тяжіє до інтернаціоналізації і прагне якнайточніше передавати зміст та форму 
запозичених термінів. Так, дослідження Т. Кияка [6] підтверджують гіпотезу про те, що міжнародна 
близькість термінів більш характерна для найновіших галузей науки й техніки (на зразок кібернетики, 
ядерної фізики, обчислювальної техніки, космонавтики тощо), поняття і терміни яких поширилися у 
багатьох країнах майже одночасно. 

У фонетичному освоєнні німецькомовних наукових термінів важливу роль відіграє наголос. У 
німецьких кореневих і значній частині похідних слів наголошується, як правило, перший склад. 
Одиницею наголосу в німецькій мові є лексема, тоді як в українській мові – слово. Це означає, що 
німецьке складне слово зберігає потенційні наголоси всіх складових компонентів, що характеризують їх 
як самостійні слова. При певній кількості сполучуваних елементів виникає певна ієрархія наголосів, яка 
характеризує це складне слово. 

В українській мові складне і просте слово підлягають однаковому ступеню редукції, відносно 
наголошеного складу. Це означає, що слово, яке увійшло до складного слова як його компонент, може 
втрачати свій наголос і підпорядковуватись акцентологічній структурі нового слова. Тому у запозичених 
з німецької мови складних словах зберігається один основний наголос, наприклад: вольфрам, кунштюк, 
планшайба, плангерд, рольганг тощо. В однокореневих німецьких запозиченнях наголос може 
зберігатися на першому складі (наприклад: форзац, вісмут, клейстер, абрис, вінкель), а іноді може 
переноситися на інші склади (наприклад: абзац, гантель, ерзац). 

Відсутність постійного словесного наголосу в українській мові виключає можливість такого простого 
вирішення проблеми наголосу в іноземних словах, як, наприклад, у французькій чи польській мовах, у 
яких більшість запозичень приймає наголос, властивий для цих мов, тобто наголос передостаннього 
складу у польській мові та останнього у французькій . З цієї ж причини у більшості німецьких 
запозичених термінів зберігається наголос, властивий їм у мові-джерелі, і специфіка якого близька до 
українського рухомого наголосу. 

Висновки. Дослідження освоєння німецькомовних запозичень в українській термінологічній системі 
особливо важливе для визначення закономірностей процесу засвоєння студентами запозичених термінів, 
для підвищення їх мовної компетенції та вироблення практичних рекомендацій щодо роботи з термінами 
на практичних заняттях. Студенти повинні вміти відрізняти іншомовні слова від українських, розуміти 
особливості звукового та графічного оформлення запозичених термінів в українській мові. Це допоможе 
їм правильно використовувати німецькомовні терміни в процесі мовлення та вміло оперувати ними в 
професійній діяльності. 
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Лысенко Е. А. Фонетическое усвоение студентами немецкоязычных заимствований  
в украинской терминологии. 

Статья посвящена вопросу фонетического усвоения студентами иностранных слов в украинской 
терминологии. Автор рассматривает заимствования как фактор лексической интерференции, которая 

является результатом взаимодействия украинского и немецкого языков. Исследованы основные 
процессы фонетического освоения немецкоязычных заимствованных терминов. Выявлено, что 

большинство из них являются частично усвоенными и содержат значительное количество 
несвойственных нашему языку звукосочетаний. 

Ключевые слова: немецкоязычные заимствования, фонетическое усвоение, лексическая интерференция, 
билингвизм, языковые контакты, украинская научная терминология. 

Lysenko O. A. Phonetic Assimilation of German Borrowings in the Ukrainian Terminology by Students. 

The article deals with the question of the students’ phonetic mastering of foreign words in the Ukrainian 
terminology. The author considers borrowings as a factor of the lexical interference that results from the 

interaction of Ukrainian and German languages. The basic processes of the phonetic development of German 
borrowing terms are investigated. We found that most of them are partially assimilated and do not contain a 

significant amount of sound combinations inherent to our language. It is noted that the reproduction of sounds is 
influenced by many factors: the role of an intermediary language, traditions of the pronunciation and spelling 
are varied at different times. Very important roles in terms of borrowing play the professional and bilingual 

language level, the person who firstly introduces the corresponding term in the Ukrainian language. It is 
concluded that in the study of the German borrowings development in the Ukrainian terminological system is 

especially important to determine the patterns of the digestion process of borrowed terms to improve the 
students' language competence. 

Keywords: German borrowings, phonetic mastering, lexical interference, bilingualism, language contacts, 
Ukrainian scientific terminology. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДІВ РОМАНУ "ВОВКУЛАКА (САМОТНІЙ ВОВК)" В. ДРОЗДА 
РОСІЙСЬКОЮ ТА ПОЛЬСЬКОЮ МОВАМИ 

У статті розглянуто особливості перекладу роману "Вовкулака (Самотній вовк)" В. Дрозда, з’ясовано 
відмінності художньої інтерпретації тексту оригіналу, пов’язані зі специфікою польської і російської 

мов. Проаналізовано переклади Н. Дангулової та Т. Голинської крізь призму відображення 
перекладачами ідіостилю письменника, який основну увагу акцентував на пізнанні внутрішньої сутності 

"викривленої особистості". Виявлено, що російський текст роману містить певні трансформації 
еквівалентних одиниць перекладу, а польський фіксує їх за допомогою доповнення та розширення. 

Ключові слова: текст, художній переклад, авторизований переклад, індивідуальний стиль, 
перекладацькі трансформації. 

Постановка проблеми. В. Дрозд – відомий прозаїк-шістдесятник, для якого ''приватне самозцілююче 
мистецтво'' було основним джерелом творчості в соціально заангажованій літературі. Його прозова 
спадщина досить велика, з надзвичайно розмаїтою жанровою спрямованістю. В. Дрозд є автором 
багатьох новел, повістей, романів, які перекладено 10 мовами. Твори прозаїка виходили окремими 
виданнями в Польщi, Угорщинi, Болгарії, Нiмеччиннi, Югославії та інших країнах. Роман "Вовкулака 
(Самотній вовк)", як і багато творів В. Дрозда, пройшовши видавниче чистилище, перекладено 
російською, польською, болгарською, словацькою мовами. "У сучасній українській прозі Дрозд посідає 
особливе місце…, – зауважував у передмові до болгарського видання "Самотнього вовка" Кристан 
Дянков. – Дрозд, сповідуючи жанрову і стильову різноманітність, як художник завжди залишиться 
вірним предметно-реальній метафорі і блискучому, майже містичному гуморові фольклору…" [1: 23].  

За визначенням самого автора, перші варіанти роману писались наприкінці 60-х – початку 70-х рр., а 
дійшли до читача через двадцять років у доопрацьованому варіанті: "У вісімдесят другому році був 
надрукований, нарешті, спершу у журналі "Вітчизна", а потім і в окремій книзі багатостраждальний 
роман "Вовкулака"… І як літератор, я можу із чистою совістю сказати, що у ті, так звані – застойні, роки 
я робив майже усе можливе (за тодішніх умов), аби розповісти читачеві… хоч частинку правди про 
суспільство, в якому він живе" [2: 77]. Тема дегуманізації тогочасного суспільства, знеособлення в ньому 
людини, крім того, радянської людини, яка перетворюється у вовкулаку, вурдалаку, була забороненою. 
Тому роман "Вовкулака", на вимогу головного редактора видавництва, було перейменовано на 
"Самотнього вовка". "Тогочасна система не могла допустити художнього втілення думки про те, що в 
радянському соціумі є місце для вовків (попри авторову сентенцію, згідно з якою "у кожному з нас 
сидить вовк"). Ну хай вже, як виняток, існує собі "самотній вовк" (пізніший читач знає твір за подвійною 
назвою: "Вовкулака (Самотній вовк)", – підсумовує Л. Тарнашинська [3: 10]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Роман "Вовкулака (Самотній вовк)" В. Дрозда був 
предметом розгляду С. Андрусів, Т. Денисової, М. Жулинського, О. Колодій, П. Майдаченка, О. Сiчкар, 
Л. Шестипалової, Л. Яшиноï та ін. Проте багато літературознавців, аналізуючи своєрідність химерної 
прози В. Дрозда, зокрема роману "Самотній вовк", а пізніше "Вовкулака (Самотній вовк)", 
зосереджували увагу, насамперед, на розгляді окремих аспектів художньої майстерності письменника. 
Незважаючи на це, поза увагою залишилася не менш важлива проблема перекладу творів В. Дрозда, а 
саме переробленого та відредагованого роману "Вовкулака (Самотній вовк)". 

Особливості перекладу роману "Вовкулака (Самотній вовк)" В. Дрозда можна простежити, 
зіставивши переклади, здійснені різними перекладачами та інтерпретацію текстів-оригіналів. "Переклад 
художнього твору – не копія іншого тексту, а насамперед, – витвір словесного мистецтва, – зазначає 
В. Коптілов. – Перекладач не має права в ім’я вірності першотворові поступатися художнім рівнем свого 
перекладу" [4: 37]. Зрештою, приналежність до певного "культурного ареалу" автора та перекладача 
позначається на "кваліфікованому перекодуванні лінгвістичних одиниць" з чужої мови на рідну [5: 200]. 
Перекладач повинен не тільки зберегти зміст оригіналу, а й точно передати стилістичні особливості 
тексту, враховуючи національний колорит, характерні риси етнокультурного обличчя народу та ін.  

Мета дослідження – простежити особливості перекладів роману "Вовкулака (Самотній вовк)" 
В. Дрозда, окреслити специфіку художньої інтерпретації вихідного тексту. Об’єктом дослідження стали 
тексти роману "Одинокий волк" в авторизованому перекладі російською мовою Н. Дангулової та 
"Samotny wilk" у перекладі польською мовою Т. Голинської. Зауважимо, що у статті ми використовуємо 
текст оригіналу роману "Вовкулака (Самотній вовк)" В. Дрозда, який ввійшов до двотомного видання 
творів письменника. У творчому доробку В. Дрозда паралельно вживається декілька назв роману 
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"Вовкулака" та "Самотній вовк": першодрук журнального варіанта, що мав назву "Самотній вовк", та 
виданий до 50-річчя письменника перероблений роман "Вовкулака (Самотній вовк)". 

Виклад основного матеріалу. У дослідженні використано порівняльний та контекстний аналіз 
перекладу двома перекладачами того самого оригіналу. Порівняльний аналіз перекладів роману 
"Самотній вовк" В. Дрозда, зроблений Н. Дангуловою та Т. Голинською, дозволив з’ясувати особливості 
художньої інтерпретації тексту оригіналу різними перекладачами, пов’язані зі специфікою кожної мови, 
національного колориту та ін.  

При порівнянні перекладів роману "Самотній вовк" з оригіналом "Вовкулака (Самотній вовк)" 
переконуємося, що Н. Дангулова та Т. Голинська загалом досягли адекватності, оскільки тексти 
російською та польською мовами еквівалентні першоджерелу. Незважаючи на те, що перекладається 
один і той самий текст, кожен переклад має свою специфіку, суттєві відмінності між російською та 
польською перекладацькими стратегіями та ін. Зрештою, необхідно враховувати так званий 
нелінгвістичний контекст, тобто час та місце написання роману, історію його публікації, комунікативну 
інтенцію відправника та ін.  

У "Вовкулаці (Самотньому вовкові)", як і в багатьох творах, письменник основну увагу 
зосереджував на так званій "викривленій особистості" з її трагедією роздвоєння душі, 
віддзеркалюючи психологію абсурдного суспільства "розвиненого соціалізму", психологію справді 
нової людини, яку виховали комуністичні експериментатори. У перекладах роману "Вовкулака 
(Самотній вовк)" В. Дрозда, здійснених Н. Дангуловою та Т. Голинською, майстерно передано 
особливості авторського осмислення внутрішнього свiту так званої "викривленої особистості" за 
допомогою вмілого проникнення у поетику художнього тексту. 

У романі "Вовкулака (Самотній вовк)" показано духовну деградацію героя, в результаті чого він 
перетворюється на хижака. Своєрідний заголовок виступає метафорою щодо зображення самої сутності 
людини, поступового її духовного здичавіння, перетворення на вовка. Необхідно підкреслити, що автори 
аналізованих нами перекладів працювали з дозволеними та відредагованими текстами власне "Самотнього 
вовка". Тому дослівно відтворили заголовок першотвору: "Samotny wilk" – "Одинокий волк". Польською 
мовою samotny означає самітний, одинокий [6: 327]. Російська мова містить слово одинокий, тобто 
самотній, самітний, одинокий, одинак [7: 375]. Номени "одинокий", "одинак", "самітний" проектують 
сприйняття того, що в екзистенційному вакуумі тогочасної радянської дійсності явище кар’єрної хвороби 
мало виглядати поодиноким, непомітним, майже неможливим. Як відомо, перша редакція твору мала назву 
"Вовкулака" – це "вурдалак, який маскується, приховує свою вовчу натуру, яка поступово проявляється 
навіть на обличчі" [8: 28]. Саме така назва, яка у тексті польського перекладу прочитується як Wilkołаk [9: 
205], а російського – як Вовкулак [10: 285], привертала б увагу читача, встановлювала контакт з ним, 
направляючи його очікування-прогноз. Адже "категорія інформативності проявляється в ономасіологічній, 
означальній, номінативній функції заголовка, яку він виконує в суворій відповідності з внутрішнім 
механізмом ономасіологічного процесу: називає об’єкт (текст) за однією із його ознак – темою" [11: 95]. У 
романі "Вовкулака" простежується тема руйнації людини із села, її перетворення в морально спотворену не 
людину – вовкулаку. Тому така назва твору семантично точно вказувала б на те, що явище кар’єрної 
хвороби, втрата людської подоби, духовності – це непоодиноке явище в тогочасному суспільстві. У 
слов’янській міфології та лiтературi досить часто зустрічається образ перевертня: в українців – "вовкулака", 
у росіян – "волкодлак", у поляків – "wilkołеk" та ін. 

Російський варіант "Одинокого волка" – це авторизований переклад, здійснений Н. Дангуловою. При 
порівнянні цього тексту з оригіналом спостерігаємо певні зміни в художньо-образній площині перекладу. 
Це є закономірною особливістю авторизованого, тобто прочитаного і схваленого автором перекладу. 
Текст роману "Одинокий волк" відрізняється від оригіналу тим, що містить пропуски в перекладі, які не 
применшують художньої вартості твору, а навпаки, дозволяють адаптувати текст, полегшити його 
сприймання читачем. Мова йде про перекладацькі трансформації (заміни, додатки, пропуски), тобто 
міжмовні операції "перевираження смислу". В аналізованому перекладі Н. Дангулової зустрічаються 
заміни непередаваного, пропущеного елемента першотвору елементом іншого порядку відповідно до 
загального ідейно-художнього характеру першотвору [12: 58]. Зіставимо фрагменти перекладу та 
оригіналу початку твору В. Дрозда.  

"Андрей Шишига проснулся: показалось, кто-то провел по его щеке холодной ладонью. Шишига 
открыл глаза – никого. Вспомнилось… Часы показывали начало первого… Посмеиваясь над своим 
испугом, открыл шкаф: там висел праздничный костюм, сорочки" [10: 144].  

"Андрія Шишигу розбудили. Той, хто будив, провів по щоці холодною долонею і зник, ніби провалився крізь 
підлогу. Шишига розплющив очі – нікого. Тоді задзвонило в голові… Годинник показував чверть на першу… 
Кепкуючи з власного переполоху, відчинив шафу – там висів святковий костюм, біліли сорочки" [13: 312].  

Як бачимо, еквівалентом українських словосполучень типу задзвонило в голові, чверть на першу, 
біліли сорочки у Н. Дангулової виступають частовживані лексичні компоненти, характерні для мови 
перекладу: вспомнилось, начало первого, сорочки. Експресивно забарвлені лексеми повністю позбавлені 
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емоційного забарвлення, спрямовані передати конкретну інформацію про героя твору. У перекладі 
Н. Дангулової не всі лексичні та фразеологічні одиниці мають російськомовні відповідники, наприклад, 
зник, ніби провалився крізь підлогу. Втрата цих компонентів у контексті перекладу як цілого є 
непомітною, вона якби розчиняється в художньо-образній площині твору. Перекладацька стратегія 
авторки спрямована на опущення окремих лексем та фразем із метою передати текст оригіналу у 
найбільш сконденсованій, лапідарній формі. 

Якщо російський текст містить певні трансформації еквівалентних одиниць перекладу, то польський, 
навпаки, фіксує доповнення та розширення за допомогою описових конструкцій. Так, у тексті перекладу 
"Samotny wilk" Т. Голинська прагне зберегти та передати індивідуальний стиль В. Дрозда засобами саме 
польської мови. У процесі роботи над перекладом вона максимально точно відтворює авторську манеру 
В. Дрозда з його монологізованим поглядом на життя, із притаманною лише йому самоіронією, яка 
реалізувалася в художній умовності першотексту. Наведемо приклад фрагменту початку твору 
польською мовою: 

"Andrija Szyszyhę obudziło chłodne dotknięcie. Ale to coś, co musnęło jego policzek, zniknęło, jakby się pod 
ziemię zapadło. Otworzył oczy. Ani żywego ducha. Nagle przypomniał sobie… Zerknął na zegarek: buła 
dwunasta piętnaście… Śmiejąc się z własnego strachu, otworzył szafę. Wewnątrz wisiał odświętny garnitur, 
piętrzył się stos białych koszul" [9: 5]. 

Як показує матеріал дослідження, переклад Т. Голинської більш експресивно забарвлений, авторка 
доповнює текст фразеологічними одиницями, новими лексемами, семантично розширюючи художньо-
образну площину першоджерела. Так, для передачі слова нікого чітко дібрано фразеологізовану 
словосполуку – аni żywego ducha. Ідіоматичний вислів задзвонило в голові семантично точно передано 
польською мовою nagle przypomniał – враз, раптом, нараз [6: 151]. Метафорично забарвлений компонент 
типу годинник показував перекладено експресивно вмотивованим словосполученням, яке містить 
семантику поспіху, знервованості, невідкладності (zerknął na zegarek – зиркав на годинник). Досить 
розлого описано дієслівну сполуку біліли сорочки – piętrzył się stos białych koszul. Авторка додає до тексту 
перекладу лексичні одиниці, яких немає в оригіналі – piętrzył się stos. 

У текстах перекладів роману "Вовкулака (Самотній вовк)" збережено специфічний авторський 
ономастикон. Імена, прізвища та прізвиська виконують функцію конкретного найменування, а також 
підкреслюють індивідуально-особистісні риси антропоцентрів, виступаючи потужними засобами 
характеротворення. Прізвище Шишига, пов’язане зі злим духом, проектує дещо патологічну природу психіки 
головного героя: він налаштований через злі вчинки досягнути кар’єри, хоча спочатку навіть не замислювався 
над цим. Автор вказує на семантику художнього антропоніма у тексті: "Шишига – злий дух за слов’янською 
міфологією. Отже, стережіться!"  [13: 383]. Зіставимо переклади польською та російською мовою: "W 
mitologii słowiańskiej szyszyha to zły duch. Ostrzegam!" [9: 108]. "Шишига – злой дух в славянской мифологии. 
Так что берегитесь!"  [10: 217]. У наведених нами фрагментах вказані номени транслітеруються Шишига – 
Шишига – Szyszyha. Як бачимо, головною відмінністю є лише використання графічної системи запису 
російської та польської мови – кирилиці та латиниці. Завдяки цьому сприймання антропонімікону 
першотвору при перекладі відбувається легше й інтенсивніше. Працюючи над найменуванням своїх 
персонажів, автор, звичайно ж, вкладає в створювані ним антропоніми певне ''первісне'' значення, яке 
мотивується відповідними індивідуально-особистісними рисами персонажа. У нашому випадку це так званий 
інфернальний герой (вовк, вовкун, вовкулак), на якого щовечора перевтілюється Андрій Шишига. 

У романі "Вовкулака (Самотній вовк)" добре розкрито внутрішній світ Шишиги через його 
динамічний портрет і акцентовані деталі. Головний герой Андрій Шишига помічає за собою, що 
підсвідомо копіює свого померлого товариша, а з часом повністю стає схожим на нього. Крім того, 
заволодівши чорною Харлановою силою, персонаж починає вночі "перевертатися" на справжнього 
вовка. Динамічний портрет героя фіксує, насамперед, ці зовнішні зміни, які рефлектують внутрішнє 
переродження персонажа: вчорашнього тихого, інертного Шишигу, якого "не хвилювали ні земні 
пристрасті, ні духовні" [13: 330], на нахабнувато впевненого Шишигу-Харлана. Зміну характерологічних 
рис персонажа відображають, насамперед, деталі голосу: "Я сів у таксі і жорстко – таким голосом 
розмовляв з таксистами Петро" [13: 316], "сів у машину ... і мовив басовито, майже Петровим 
голосом" [13: 320]. "Я сел в такси и жестко – так разговаривал с таксистами Петро" [10: 149], ''сев в 
машину… и сказал басовито, почти Петровым голосом" [10:153]. "Wsiadłem i szorstkim tonem – zupełnіe 
jak Petro – rzuciłem kierowcy adres" [9:12], "wskoczyłem do samochodu … i basem, niemal zupełnіe jak Petro, 
rzuciłem" [9: 18]. Автори аналізованих нами перекладів ідентично передають деталі комунікативного 
паспорта головного героя, простеживши особливості портретотворення акцентуйованої, "викривленої 
особистості": жорстко, басовитo – жестко, басовитo – szorstkim tonem, basem. Підкреслені нами 
порівняння вказують на характерну ознаку у голосовому мовленні двох героїв, у кожному з яких сидів 
вовк і тільки чекав свого часу. 

Деталь за деталлю у романі вимальовується "перевернення" героя на вовка, яке сигналізує, 
насамперед, про внутрішнє моральне виродження Шишиги, втрату людяності. Видають звірячу сутність 
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Шишиги інстинктивні рухи типу: "скрипнув зубами", "стріпнув головою", "стиснув зуби, аж звело 
вилиці", "клацнув зубами", "не жував, ковтаючи шматками", "ошкірив зуби", "крильця ніздрів жадібно 
дрижали" та ін. Автори перекладів по-своєму "відчитують" стильову манеру портретотворення 
В. Дрозда, який вдало компонує динамічний портрет з окремих деталей, що розташовані в різних 
частинах художньо-образної площини роману. Відповідно, простежується градація: цілісний портрет 
вимальовується протягом усього твору. Так, у перекладі Н. Дангулової точно передано таку особливість 
ідіостилю В. Дрозда: чітко дібрано відповідники словосполук ("скрипнул зубами", "тряхнул головой", 
"сжав зубы", "щелкнул зубами", "почти не жевал, глотая большие куски", "оскалил зубы", "жадно 
шевельнул крыльями носа"). Проте спостерігаємо певні зміни в лексико-семантичному сегменті 
динамічного портрета: у словосполуці "стиснув зуби, аж звело вилиці" пропущено другий компонент і 
перекладено як "сжав зубы". Пропуски порівняльних компонентів у Н. Дангулової свідчать про певну 
перекладацьку інтенцію авторки – "виструнчити" лексико-семантичну канву тексту, акцентувати увагу 
на найбільш значущих елементах для реципієнта. 

Польський переклад Т. Голинської має свій колорит із максимально збереженим образно-
символічним ядром першотвору, в якому В. Дрозд відкривав соціальну дійсність з недозволеного боку, з 
так званого "чорного ходу". Авторці вдалося майстерно передати те, що портрет у художньому тексті є 
засобом, що "працює" не тільки на розкриття характеру героя, а й на експлікацію індивідуально-
авторського осягнення дійсності. Деталі психологічного портрета, в якому чи не найповніше 
віддзеркалюється внутрішнє життя антропоцентра, розлого відтворено засобами польської мови: "zęby 
zgrzytnęły", "potrząsnąłem głową", "zacisnąwszy zęby aż do bolu", "kłapnął zębami", "zacząłem chciwie 
połykać", "wyszczerzając zęby", "nozdra drżały mu pożądliwie". Як бачимо, польські відповідники містять 
своєрідне семантичне забарвлення денотата: zgrzytać, potrząsnąć, zaciskać, połykać та ін. 

Остаточне перетворення героя на вовкулаку добре простежили автори перекладів, оригінально 
декодувавши засоби контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення, що формують художньо-
образний макросегмент пейзажної картини. Зіставимо фрагменти оригіналу та перекладу.  

"Між гілля заклично, ніби два вовчих ока, зблиснули зірки, те видиво тривало лише одну мить, зорі 
тут же заволокло хмарами, що тічкою бігли по холодному, вітряному небу… У голові мені шуміло, 
червоні кола пливли перед очима, обличчя взялося жмачками шерсті, а в пуп’янках пальців залоскотало – 
і випнулись кігті" [13: 456]. 

"Между деревьями, словно два волчьих глаза, сверкнули звезды, это видение длилось всего лишь миг, 
звезды тут же заволокло тучами, что стаей бежали по холодному ветреному небу… В голове моей 
шумело, красные круги плыли перед глазами, лицо покрылось кустиками шерсти, а в подушечках пальцев 
защекотало – и вылезли когти" [10: 287-288]. 

"Między drzewami jak wilcze oczy zabłysły dwie gwiazdy, zapaliły się na chwilę i natychmiast zgasły zakryte 
chmurami… Głowa mi pękała, w oczach wirowały purpurowe kręgi, pysk porastał sierścią, w opuszkach palców 
czułem świąd: przez skórę przebijały się pazury" [9: 207-208]. 

В аналізованих нами фрагментах простежуються певні перекладацькі трансформації у відтворенні 
стилістичного характеру вихідного тексту. У російському перекладі спостерігаємо зміни лексичної 
структури сегмента тексту з метою збереження ідіостилю оригіналу. Так, усі словосполуки вказаного 
макросегмента пейзажної картини замінено стилістично-нейтральними лексемами зі збереженням 
асоціативних зв’язків, характерних для мови перекладу. Українське слово гілля, гіляка, гілка, вітка у 
перекладі на російську мову звучить як ветка [7: 66]. У словосполуці между деревьями авторка немов 
розширює оптику часопростору, використовуючи нейтрально забарвлене слово дерево, яке в контексті 
роману набуває своєрідної семантичної переакцентації. У тексті оригіналу В. Дрозд використовує 
експресивно забарвлений компонент метафори хмари бігли тічкою у розумінні вовчої тічки, який 
перекладено як тучи стаей бежали, тобто можна сказати зграєю, ватагою, табуном [7: 677]. 
Словосполуку типу обличчя взялося жмачками з компонентом жмакати, який вживається в українській 
мові у значенні втрачати свою нормальну форму, збиратись у складки, зморшки [14: 369], досить 
оригінально проінтерпретовано. В авторизованому перекладі маємо еквівалентний демінутив типу лицо 
покрылось кустиками, тобто буквально перекладено як покрилося кущиками, пучками волосся [14: 600]. 
Семантично насичену українську лексему пуп’янок – зародок квітки, листка або пагона рослини [14: 
1189] у словосполуці пуп’янки пальців перекладено як асоціативно вмотивований вислів російської мови 
– подушечки пальцев. 

У польському перекладі роману також спостерігаємо певні зміни лексичної структури сегмента 
тексту, а саме відсутність такого засобу контекстуально-синонімічного увиразнення мовлення, як хмари 
бігли тічкою. Буквально прочитано словосполуку обличчя взялося жмачками шерсті – pysk porastał 
sierścią. Пейоратив "pysk", який перекладається як "морда", "пика" [6: 298], нагнітає негативне 
сприйняття героя як вовка в людській подобі. Вислови в пуп’янках пальців залоскотало, випнулись кігті 
розширено та доповнено засобами польської мови – w opuszkach palców czułem świąd – przez skórę 
przebijały się pazury. 
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Висновки. Проаналізувавши окремі фрагменти перекладiв роману "Вовкулака (Самотній вовк)" 
В. Дрозда, здійснені Н. Дангуловою та Т. Г Голинською, переконуємося, що перекладачі вміють 
проникнути у художньо-образну площину оригіналу. Для декодування художнього тексту кожен із них 
вдається до певної перекладацької стратегії. Так, авторизований переклад роману ''Одинокий волк'', 
здійснений Н. Дангуловою, містить певні трансформації еквівалентних одиниць з метою передачі тексту 
першоджерела у найбільш сконденсованій, лапідарній формі. В експресивно забарвленому польському 
перекладі роману ''Samotny wilk'' Т. Голинська доповнює та розширює текст оригіналу за допомогою 
описових конструкцій, точно відтворюючи авторську манеру В. Дрозда. 
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Манюх Н. Б. Особенности переводов романа ''Оборотень (Одинокий волк)''  
в русском и польском языках. 

В статье рассмотрены особенности перевода романа "Оборотень (Одинокий волк)" В. Дрозда, 
выяснены отличия художественной интерпретации оригинала, связанные со спецификой польского 

и русского языков. Проанализированы переводы Н. Дангуловой и Т. Голинской сквозь призму 
отображения переводчиками идиостиля писателя, который основное внимание акцентировал на 
познании внутренней сущности "искривленной личности". Выявлено, что русский текст романа 

имеет определенные трансформации эквивалентных единиц перевода, а польский фиксирует их при 
помощи дополнения и расширения. 

Ключевые слова: текст, художественный перевод, авторизованный перевод, индивидуальный стиль, 
переводческие трансформации. 

Maniukh N. B. Peculiarities of Russian and Polish Translations of V. Drozd's Novel "Lone Wolf". 

The article deals with the peculiarities of the literary translation of V. Drozd's novel "Werewolf" ("Lone Wolf"). 
The novel texts "Одинокий волк" in the authorized N. Danhulova's Russian translation and ''Samotny wilk'' in 

T. Holynska's Polish translation have become the materials for the research. The edited original text of 
V. Drozd's novel "Werewolf" ("Lone Wolf"), included in the two volume edition of the author's works, has been 

also used. Contrastive and contextual analyses of the same original two translations have been used in the 
research. The contrastive analysis of the translations of V. Drozd's novel "Lone Wolf" has made it possible to 

determine the peculiarities and differences of the literary interpretation of the original text by different 
translators, connected with the specific character of each language, national colouring, ethnic and 

psychological peculiarites etc. It has been grounded that the authors of the translations managed to achieve 
adequacy since the novel texts in Russian and Polish are equivalent to the source. Here we mean the translation 
within one cultural area where the dominant position is occupied by the related Indo-European languages. It is 
also confirmed in the article that although the same text is translated, each translation has its specific character, 

considerable differences between Russian and Polish translation strategies etc. The conducted analysis has 
shown that the Russian text of the novel has some transformations of the equivalent translation units while the 

Polish text has additions and extensions with the help of descriptive constructions. Authorized, read, and 
approved by the author translation of the novel "Lone Wolf" differs from the original in that it includes 

omissions that do not lessen the work fictional value and conversely allow adapting the text and facilitating its 
understanding by readers. The translator strives to maintain and convey V. Drozd’s individual style by Polish 
language means in the translation text ''Samotny wilk''. While working on the translation the author adapts the 
original work form to Polish readers’ reception reproducing V. Drozd's author manner as much as possible. 

Key words: text, literary translation, authorized translation, individual style, translation transformations. 
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РОДИННА Й СІМЕЙНА ТЕМАТИКА У ПОЕЗІЇ Т. ШЕВЧЕНКА 1843-1848 РР. 

У статті проаналізовано твори Т. Шевченка зазначеного періоду, в яких розкривається тема сім’ ї й 
родини. Світогляд поета у цьому питанні цілком збігається з патріархальними поглядами українського 
села середини ХІХ століття. Особливо посилюються мотиви самотності, бажання ''щирого серця'' у 
поета на початку періоду заслання (1847 р), коли у багатьох поезіях змальовуються ідилічні картини 

українського життя (''Садок вишневий коло хати'') як контраст тогочасної недолі Т. Шевченка. 

Ключові слова: родина, сім’я, дружина, діти, період заслання. 

Постановка проблеми. Творча спадщина Тараса Шевченка й до сьогодні залишається чи не 
найпопулярнішою темою серед науковців, про що свідчать численні літературознавчі дослідження, 
присвячені різним аспектам дослідження із залученням матеріалу фольклору, історії тощо. Проте досить 
дивним у цьому зв’язку є неувага щодо змісту творів відверто ''сімейної'', сказати б, тематики. 
Здебільшого ці тексти розглядалися як ідилічні сюжети, що давали змогу поету ''не озлобитися'' (от-як 
''Садок вишневий коло хати'' з циклу ''У казематі'', написаний після арешту Шевченка у травні 1847 
року). Або ж йшлося про образ матері [1] чи жіночі образи. Тож спробуємо схарактеризувати бодай у 
найзагальніших рисах родинну тематику у творчості Т. Шевченка вказаного періоду. 

Навряд чи варто дошукуватися теми сім’ ї у поезії першого романтичного періоду творчості, що 
характеризується замилуванням, як і в інших українських романтиків, славною історією України, 
видатними постатями національного руху (Т. Трясило, І. Підкова, Б. Хмельницький, І. Гонта, М. Залізняк 
та ін.). Це творчість ще молодого Шевченка, окриленого викупом із кріпацтва, успіхом виходу ''Кобзаря'' 
1840 р. Тут можна лише додати, що на відміну від такого самого українця Гоголя, який після успіху 
''Вечорів на хуторі'' залишився у Петербурзі, Шевченка тягнуло в Україну.  

Важливим у цьому зв’язку є дослідження Ю. Барабаша. [2] Автор особливо наголошує на різниці 
походження обох українців. Якщо для родини Гоголя була надзвичайно важливою належність до 
дворянського стану [2: 19], то Шевченко ніколи не цурався свого кріпацького походження й навіть 
наприкінці життя в автобіографії 1860 року, плекаючи надії визволити рідних, із сумом зазначав: ''Моє 
минуле тим більш жахливе, що мої рідні брати і сестри і досі ще крепаки!.. Так! вони і досі крепаки...'' [3: 
551]. Походженням зумовлювалася і різниця у світогляді обох письменників. На відміну від Гоголя, 
національне почуття Шевченка ''природне як дихання, воно дісталося йому в спадщину, від народження, 
живе у генах, у ''крові'' [2: 23]. 

Попередній екскурс був невипадковим, адже вважаємо, що так, як і національна свідомість і віра в 
Бога, що ''була органічніша й глибша: вона йшла від народної традиції'' [4: 101], погляди письменника на 
родину й сім’ю цілком збігалися з народними, що зайвий раз підтверджує: Шевченко був плоть від плоті 
сином власного народу. 

''Сімейна'' тематика з’являється у творчості Шевченка періоду ''трьох літ'' 1843-1847 рр. У вересні 
1843 року Шевченко після 14 років розлуки повертається в Україну, зустрічається з рідними, а з 11 по 23 
листопада цього року перебуває в Яготині у маєтку Рєпніних [3: 141]. Саме Варварі Рєпніній буде 
присвячена поема ''Тризна''. У доробку ж Шевченка з’являються ''Дівичії ночі'' (18 травня 1844 р.). 
Героїня твору нарікає вже не на зрадливого коханого і нещасливе кохання, а розпачливо вигукує: 

Нащо мені коса-краса 
Очі голубині, 
Стан мій гнучий… коли нема 
Вірної дружини? 
Немає з ким полюбитись, 
Серцем поділитись… 
Серце моє! Серце моє! 
Тяжко мені битись 
Одинокому [5: 105]1. 
Вже після написання відомої поеми ''Сон'' (Комедія) у ''Кобзарі'' зустрічаємо поезію iз красномовною 

назвою ''Не женись на багатій'', що висловлює роздуми молодого парубка щодо побудови свого 
подружнього життя. Так роздумували на селі українські молоді хлопці, приблизно такі ж поради своїм 
синам дають і матері: 

                                                 
1 Далі у цитуванні вказуємо лише номер сторінки зазначеного видання. 
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Не женись на багатій, 
Бо вижене з хати. 
Не женись на убогій, 
Бо не будеш спати. 
Тож ліричний герой доходить висновку: 
Оженись на вольній волі, 
На козацькій долі, 
Яка буде, така й буде, 
Чи гола, то й гола [5: 115]. 
Вірш датований 4-им жовтням 1845 року. На цей час Шевченку 31 iз половиною рік. Час підходящий 

для одруження навіть в аристократичних салонах, званим гостем яких часто був поет. Не варто відкидати 
й інтимних почуттів до княжни Рєпніної. Невипадково поезія починається саме такими словами, адже 
між ними пролягала соціальна прірва – аристократка і вчорашній кріпак, який не бажав стирати з пам’яті 
своє походження, навіть закінчивши Академію мистецтв й отримавши звання ''некласного художника''. 

Як відомо, у січні 1847 року відбулося весілля товариша Шевченка во Кирило-Мефодіївського 
братства Пантелеймона Куліша з Олександрою Білозерською. На весіллі Шевченко був боярином, а вже 
5 квітня цього ж року його було заарештовано. 

Цикл поезій ''У казематі'' загалом багатий темами стосунків батьків і дітей, вірної дружини, щасливої 
долі, що постає вже лише у спогадах автора. Лірика Шевченка цього часу наснажена споминами поета 
про Україну й дитячі роки – тільки це й зігріває душу в умовах нестерпного ув’язнення. 

Вже у другому вірші циклу героїня скаржиться: 
Ой одна я, одна, 
Як билиночка в полі, 
Та не дав мені Бог 
Ані щастя, ні долі. 
І наприкінці: 
Де ж дружина моя, 
Де ви, добрії люде? 
Їх нема, я сама, 
А дружини й не буде! [5: 162] 
Це був непростий час для Шевченка, коли від нього відвернулися всі, хто ще вчора так палко 

захоплювався, тож відчуття самотності стає одним з основних мотивів лірики цього часу. 
У четвертій поезії циклу звучить застереження усім дітям не залишати своїх батьків, що цілком 

відповідає народним уявленням про стосунки батьків і дітей патріархального українського села ХІХ 
століття. Наприкінці твору автор повчає героїню, аби вона уникла найтяжчих гріхів: 

Щоб Бога ти не осудила 
І матері не прокляла [5: 163]. 
Родинній тематиці присвячена також цілком шоста поезія циклу, проте справжньої перлиною лірики 

Шевченка є ідилія ''Садок вишневий коло хати'', що змальовує картину вечері української родини: 
Сем’я вечеря коло хати. 
Вечірня зіронька встає. 
Дочка вечерять подає, 
А мати хоче научати, 
Так соловейко не дає [5: 165]. 
Це зображення благословенного заслуженого відпочинку родини після виснажливої праці удень – всього 

три строфи поезії справді могли відновити душевний стан Шевченка в умовах гнітючого ув’язнення. 
У поезії, що знаходиться поза циклом, ''Не спалося, а ніч, як море'' йдеться про життєву трагедію 

одного з москалів, підслухану нібито ліричним героєм серед безсонної ночі.  
Таки ж у нашому селі 
Назнав я дівчину… Вчащаю 
І матір удову єднаю. 
Так пан заклятий не дає [5: 166]. 
Бідолашна дівчина, яку так кохав парубок, була зведена паничем, хлопцю ж не лишилося іншого 

виходу, окрім як піти у москалі. 
Дитячим коханням навіяна поезія ''Мені тринадцятий минало'', адже саме після поцілунку дівчини 

знову ''сонце засіяло'' для ліричного героя – малого пастуха. На відповідний спогад вказують слова: 
Бридня!.. А й досі, як згадаю, 
То серце плаче та болить. 
Чому Господь не дав дожить 
Малого віку у тім раю [173]. 
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Саме як рай постає перед Шевченком рідна Україна у творчості періоду заслання, тому й 
зображується батьківщина в ідилічних картинах. 

Справжню квінтесенцію уявлень зрілого Шевченка про шлюб і людське призначення на землі 
знаходимо у поемі ''Москалева криниця'', присвяченій близькому другу поета Я. Кухаренку: 

Отак-то, друже мій, живи, 
То й весело на світі буде. 
І буде варт на світі жить, 
Як матимеш кого любить. 
Хоть кажуть от ще що, небоже: 
Себе люби, то й Бог поможе. 
А доведеться умирать? 
Здихать над грішми? Ні, небоже! 
Любов – Господня благодать! 
Люби ж, мій друже, жінку, діток; 
Діли з убогим заробіток, 
То легше буде й зароблять [5: 183]. 
Кухаренко був старшим від Шевченка на цілих 14 років [3: 670] і на час написання твору (друга половина 

1847 року) уже був одруженим. Тож автор висловлює філософію життя людини, її буття у світі, внутрішньо 
тішачись радістю бодай за друга, якщо самому судилася зовсім інша доля. Прикметно, що автор засуджує 
філософію себелюбства, егоїзму (''себе люби''), стверджуючи: справжнє призначення людини у любові до 
ближнього, продовження себе у дітях. Цього року Шевченку саме 33 – вік, як відомо, Ісуса Христа.  

Найповніше інтимні переживання Шевченка розкриваються не у великих за розміром поетичних 
творах, а в невеличких, так би мовити, ''зарисовках'', спонукою до написання яких стали миттєві 
переживання поета, зафіксовані у віршових рядках. Шевченко прямо і відверто говорить про 
найсокровенніше для кожного українця – відсутність власного пристановища, дому, не пов’язуючи це із 
засланням і неволею автора. 

Добро, у кого є господа, 
А в тій господі є сестра 
Чи мати добрая. Добра. 
Добра такого таки зроду 
У мене, правда, не було, 
А так собі якось жилось [5: 193]. 
Наступні рядки розвивають попередню думку: 
І довелось колись мені 
В чужій далекій стороні 
Заплакать, що немає роду, 
Нема пристанища, господи! [5: 193]. 
Ці рядки суголосні з трагедією життя Христі Притики з пізнішого твору української літератури – роману 

''Повія'' Панаса Мирного. Христя у творі неодноразово порівнює своє життя з вітром, перекотиполем. А після 
смерті героїні від хвороби під своєю хатою у рідній Мар’янівці селяни засудили її такими словами: 
''Довіялася! – Отак усім тим повіям буде!'' [6: 508]. Те ж саме відчуття власного життя й безталання маємо і в 
поезії Шевченка. Після отримання пошти, яка нічого не привезла поетові, він ''із колегою'' розмірковує: 

Я думав, де б того добра, 
Письмо чи матір, взять на світі. 
– А в тебе єсть? – Жена і діти, 
– І дом, і мати, і сестра! 
– А письма нема… [5: 194]. 
Недаремно в цей період оживає перед Шевченком усе минуле життя, колишні кохання, нереалізовані 

надії на особисте щастя. Ганні Закревській, в яку був закоханий Шевченко, присвячені поезії ''Г.З.'' та 
''Якби зострілися ми знову''. В останній поезії ліричний герой, по суті тотожний у поезії цього періоду 
самому автору, відверто шкодує про минуле, тому недаремно й хоче повернути усе назад: 

Моя ти доля чорнобрива! 
Якби побачив, нагадав 
Веселеє та молодеє 
Колишнє лишенько лихеє [5: 199]. 
Минуле поет називає ''колишнєє святеє диво''. У поезії ж ''Г.З.'' постає образ дітей Закревської. Сама ж 

дружина поміщика Закревського, з якою Шевченко познайомився ще 1843 року, іменується не інакше, як 
''доля'': 

Як оступлять тебе, доле, 
Діточки-дівчата 
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Й защебечуть по своєму 
Доброму звичаю, 
Може, й мене ненароком 
Діточки згадають [5: 198]. 
Образ дітей, якими Шевченко, усвідомлюючи неможливість на цьому етапі життя мати своїх, називає 

власні поезії, з’являється виразно у вірші ''Не для людей, тієї слави''. Змальовується ціла сімейна ідилія – 
батько, оточений своїми дітьми-роздумами: 

Мені легшає в неволі, 
Як я їх складаю, 
З-за Дніпра мов далекого 
Слова прилітають 
І стеляться на папері, 
Плачучи, сміючись, 
Мов діти [5: 207]. 
Особливо вражають своєю сповідальністю і щирістю такі рядки: 
Любо мені з ними,  
Мов батькові багатому 
З дітками малими. 
І радий я, і веселий, 
І Бога благаю, 
Щоб не приспав моїх діток 
В далекому краю. 
Нехай летять додомоньку 
Легенькії діти [5: 207]. 
Продовжує родинну і сімейну тематику поезії Шевченка 1848 року ціла низка поетичних творів, що 

мають фольклорне підґрунтя. Такі поезії, як ''Якби мені черевики'', ''І багата я'', ''У тієї Катерини'', ''Туман, 
туман долиною'', оспівують людську недолю, самотність, пошуки вірної дружини (це і дівчина, і 
парубок, які складають пару ліричним героям). Це – алюзії самого автора, адже недаремно в цей час 
Шевченко згадує народні пісні саме з такими сюжетами. 

Висновки. Отже, з проаналізованих текстів перед нами постає образ Шевченка як сім’янина й батька 
родини, що відповідає народним уявленням про роль і призначення чоловіка у патріархальному 
українському суспільстві ХІХ ст. Такий образ розкривається здебільшого не у великих за розмірами 
творах, а в невеличких поетичних ескізах, що відображає рефлексії та переживання автора. 
Проаналізовані твори далеко не вичерпують окресленої тематики. Проте навіть наведений матеріал дає 
змогу по-новому подивитися на постать Т. Шевченка – сім’янина, який прагнув особистого щастя. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Грабович Г. Шевченко, якого не знаємо (З проблематики символічної автобіографії та сучасної рецепції 
поета) / Г. Грабович. – К. : ''Критика'', 2000. – 320 с. 

2. Барабаш Ю. ''Коли забуду тебе, Єрусалиме…'' Гоголь і Шевченко. Порівняльно-типологічні студії / 
Ю. Барабаш. – Харків : Акта, 2001. – 376 с. 

3. Кониський О. Тарас Шевченко-Грушівський : Хроніка його життя / О. Кониський. – К. : Дніпро, 1991. – 702 с. 
4. Сверстюк Є. Бог у Шевченковому житті і слові / Є. Сверстюк // Сучасність. – 1994. – № 5. – С. 99–106 
5. Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Кобзар. – К. : Вид. центр ''Просвіта'', 2003. – 344 с. 
6. Мирний Панас. Твори : [в трьох томах]. – К. : ''Дніпро'', 1976. – Том 3. – 512 с.  
7. Забужко О. Шевченків міф України. Спроба філософського аналізу / О. Забужко. – К. : Факт, 2007. – 148 с.  

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Grabovych G. Shevchenko, yakogo my ne znayemo (Z problematyky symvolichnoyi interpretatsiyi) [Shevchenko, 
Who We don't Know (on the Issues of Symbolic Interpretation] / G. Grabovych. – K. : Krytyka, 2000. – 320 s. 

2. Barabash Yu. ''Koly zabudu tebe, Yerusalyme''. Gogol’ i Shevchenko. Porivnyal’no-istorychni studiyi [''When I 
Forget You, Jerusalem''. Gogol and Shevchenko. The Comparative-Historical Studios] / Yu. Barabash. – Kharkiv : 
Akta, 2001. – 376 s. 

3. Коnys’kyy O. Taras Shevchenko-Grushivs’kyy : khronika yogo zhyttya [Taras Shevchenko-Grushivs’kyy : the 
Chronicle of his Life]. – К. : Dnіprо, 1991. – 702 s. 

4. Sverstiuk E. Bog u Shevchenkovomu zhytti i slovi [God in Shevchenko's Life and Word] / E.Sverstyuk // 
Suchasnist’ [Modern Age]. – 1994. – № 5. – S. 99–106. 

5. Shevchenko T. G. Kobzar [Kobzar] / T. G. Shevchenko. – K. : Vyd. tsentr ''Prosvita'', 2003. – 344 s. 
6. Myrnyy Panas. Tvory [Works] : [v triokh tomakh] / Panas Myrnyy. – К. : Dnіprо, 1976. – Tom 3. – 512 s.  
7. Zabuzko O. Shevchenkiv mif Ukrayiny. Sproba filosofs’kogo analizu [Shevchenko's Myth. The Attempt of the 

Philosophical Analysis] / O. Zabuzhko. – К. : Fаkt, 2007. – 148 s.  
 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (76). Філологічні науки 

224 

Матеріал надійшов до редакції 14.05. 2014 р. 

Миненко Ю. В. Семейная тематика в поэзии Т. Шевченко 1843-1848 гг. 

В статье проанализированы произведение Т. Шевченка указанного периода, в которых раскрывается 
тема семьи. Мировоззрение поэта в этом вопросе полностью совпадает с патриархальными взглядами 
украинского села середины ХІХ века. Особенно усиливаются мотивы одиночества, желания ''искреннего 

сердца'' у поэта в начале периода выселки (1847 г.), когда во многих поэзиях изображаются 
идиллические картины украинской жизни (''Садик вишневый возле хаты'')  

как контраст тогдашней недоли Т. Шевченка. 

Ключевые слова: семья, жена, дети, период ссылки. 

Mynenko Yu. V. Family Subject in the Poetry by Т. Shevchenko in 1843-1848 Years. 

The article analyzes works by T. Shevchenko of the mentioned period, in which the family subject is disclosed. 
The poet's world view on this issue coincides completely with patriarchic views of the Ukrainian village in the 

middle of the XIX century. The poet's motives of loneliness, the ''sincere heart'' wish strengthen at the beginning 
of the exile period (1847), when in many verses idealistic pictures of the Ukrainian life (''Cherry Garden near 

the House'') as the contrast of T. Shevchenko's hardships are depicted. 

Key words: family, wife, children, exile period. 
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THE STRUCTURE OF LINGUISTIC DICTIONARY ENTRY  
(ON THE MATERIALS OF AVIATION ENGLISH) 

Throughout history the human activity has been very closely connected with the language and the world itself. 
As it has been discovered by scientists, the traces of dictionary compiling go to back to the XXV century B.C. 
when Sumerians made special lists of explanations of difficult worlds. Since those times, a lot of attempts to 

write down and systemize the lexicon have been made by different scientists. Being a relatively young discipline, 
lexicography has not explored all aspects of dictionary compiling yet. Thus, there are no universally accepted 
principles of the dictionary’s structural and graphic organization. The phenomenon of the word and different 

aspects of lexicography have been researched by many Soviet scientists such as I. Arnold, P. Denisov, L. 
Minaeva, M. Moiseev, L. Scherba, L. Stupin. The great contribution into the development of lexicography and 

the word phenomenon research has been made by foreign language specialists such as H. Bejoint, H. 
Bergenholtz, R. Burchfield, R. Hartmann, S. Landau, L. Zgusta. In the given article we have analyzed the 

structure of a linguistic dictionary and the organization of its entries. We have come to the conclusion that 
common features in the composition of linguistic dictionaries are: introduction and Guide to the using of the 

dictionary; the dictionary proper; supplementary material. In the process of the research it has been found out 
that the entries in the linguistic dictionaries can be arranged according to the formal or thematic principles; 

formal principle is more popular and its most widespread type of the entry arrangement is the alphabetical one. 
The conducted research has shown that linguistic dictionary entries contain such types of information: spelling; 
explanation of a meaning; grammatical information about the word; examples to each meaning (may be missing 
in abridged dictionaries); a set of idioms and stable expressions with a headword; etymological (not obligatory). 

Key words: lexicography, linguistic dictionary, dictionary entry, formal principle, thematic principle, 
alphabetical order. 

Introduction.  Throughout history the human activity has been very closely connected with the language and 
the world itself. As it has been discovered by scientists, the traces of dictionary compiling go back to the XXV 
century B.C. when Sumerians made special lists of explanations of difficult worlds. Since those times, a lot of 
attempts to write down and systemize the lexicon have been made by different scientists. And the paradox is that 
lexicography was recognized as a science only in the XX century. The specific feature of the modern 
lexicography is its close connection with the culture of nations, for the large part of culture finds its reflection in 
the language which is fixed in the dictionaries. 

Being a relatively young discipline, lexicography has not explored all aspects of dictionary compiling yet. 
Thus, there are no universally accepted principles of the dictionary’s structural and graphic organization. 

Review of recent research and publications. The phenomenon of the word and different aspects of 
lexicography have been researched by many Soviet scientists such as I. Arnold, P. Denisov, L. Minaeva, 
M. Moiseev, L. Scherba, L. Stupin. The great contribution into the lexicography development and the word 
phenomenon research has been made by foreign language specialists such as H. Bejoint, H. Bergenholtz, 
R. Burchfield, R. Hartmann, S. Landau, L. Zgusta. The structure of the linguistic dictionary entry is of special 
interest for us as there are no universally accepted principles of the structural and graphic organization of 
dictionaries. 

The objective of the given article is to analyze the structure of the linguistic dictionary entry, giving 
examples from aviation English. 

Presentation of basic material. In spite of the great variety of linguistic dictionaries their composition has 
many features in common. Nearly all of them may be roughly divided into three unequal parts. 

Apart from the dictionary proper, that make up the bulk of the wordbook, every reference book contains 
some separate sections which are to help the user in handling it – an Introduction and Guide to the use of the 
dictionary. This prefatory matter usually explains all the peculiarities of the word-book, it also contains a key to 
pronunciation, the list of abbreviations used and the like [1]. 

It is very important that the user of a dictionary should read this prefatory matter for this will enable him / her 
to know what is to be found in the word-book and what is not, will help him locate words quickly and easily and 
derive the full amount of information the dictionary affords. 

Appended to the dictionary proper there is some supplementary material valuable for language learners and 
language teachers. This material may be divided into one of the linguistic nature, pertaining to vocabulary, its 
development and use, and the other pertaining to matter distinctly encyclopedic. In explanatory dictionaries the 
appendixes of the first kind usually include addenda or / and various word-lists: geographical names, foreign words 
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and expressions, forenames, etc., record new meanings of words already entered and words that have come into 
existence since the compilation of the word-book. The educational material may include a list of colleges and 
universities, special signs and symbols used in various branches of science, tables of weights and measures, etc. 

In translation dictionaries supplementary material may be different from that in explanatory dictionaries. 
A lot of scholars differentiate macro- and microtexts in dictionaries. The term 'macrotext' is referred to a 

dictionary, as a whole, and the term 'microtext' is referred to a dictionary entry. Accordingly, there is a macro- 
and microstructure and under that we mean a general structure of dictionary and a way how lexical units are 
represented in the dictionary. Under microstructure we mean the format of a dictionary is different from a 
structure of other types of texts in a way that a material in a dictionary is organized on a level of separate units, 
combined with each other by certain relationships. The text of a dictionary is represented as an ordered structure, 
implying a certain system for searching. 

A sphere of a macrostructure formation comprises such issues as a principle of arrangement of lexical units, 
the way of representation of polysemantic and homonymous lexical units. 

The order of entries arrangement can be formal and thematic. The most ancient is the thematic arrangement 
of entries. Sumerian-Arcadia dictionaries compiled more than 3 000 years B.C. for translation purposes were 
built according to a thematic principle. But later a formal principle gained more popularity [2]. 

The most widespread type of the formal arrangement of entries is alphabetical one. It can be uniform. When 
each headword has its own entry and all entries are arranged in a strict alphabetical order. This principle is 
applied in most monolingual general dictionaries. 

Another type of the alphabetical arrangement is a nest-type. In this case an entry combines the information 
about several headwords, connected with each other and the entries are arranged in the alphabetical order. In 
dictionaries compiled according to this principle lexical units are combined into nests based on either a word 
building (morphological, syntactic) or the lexical (semantic) principle. A nest-type arrangement of entries is a 
characteristic of most terminological dictionaries (both monolingual and bilingual). 

The dictionaries in which lexical units are arranged according to a thematic principle are called thematic. 
They can be of several types: 

• thematic-alphabetical in which the lexical units are correlated with central entries arranged alphabetically; 
• ideographic dictionaries or thesauri in which entries are grouped in semantic fields. Semantic fields can 

be singled out according to associative or hierarchical relations between the notions. 
The structure of the entry is different in monolingual and bilingual dictionaries. The entry can be seen as an 

'equation' between the left and the right side [3]. The left side is represented by lemma which consists of: 
• the headword; 
• the grammatical and phonetic information about the word. 
In Ukrainian and Russian dictionaries a transcription of a headword is printed with signs of the international 

phonetic transcription system. In British and American lexicography it is common to show the pronunciations of 
a word using letters of English alphabet. 

The second point of lemma may vary according to the type and aim of the dictionary. The most complicated 
type of entry is that found in explanatory dictionaries. 

In explanatory dictionaries of the synchronic type the left side of the entry usually presents the following 
data: accepted spelling and pronunciation; grammatical characteristics including the indication of the part of 
speech of each entry word, the transitivity and intransitivity of the verb and irregular grammatical forms [1]. 

The compilers of a dictionary of the same type may choose a different setting of a typical entry: they may 
omit some of the item or add some other, choose a different order of their arrangement or a different mode of 
presenting the same information. 

The right side is presented by a definition in monolingual dictionaries and by an equivalent from the 
corresponding language in bilingual dictionaries. 

According to L. Zgusta a lexical meaning can be described by the following lexicological means [4]: 
– the lexicological definition; 
– the location in the system of synonyms; 
– the exemplification; 
– the glosses. 
The lexicological definition should be precise, but not too detailed. The language of the lexicological 

definition is also of great importance. The formulations have to be simple, accurate and standardized. In English 
and American lexicography the vocabulary used in definitions is limited. 

Another important issue in the entry organization is the order of definitions of a polysemantic word. One of 
the most difficult problems nearly all lexicographers face is recording the word-meanings and arranging them in 
the most rational way, in the order that is supposed to be of most help to those who will use the dictionary. 

If one compares the general number of meanings of a word in different dictionaries even those of the same 
type, one will easily see that their number varies considerably. 
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The number of meanings a word is given and their choice in this or that dictionary depends, mainly, on two 
factors [1]: 

1. on what aim the compilers set themselves; 
2. what decisions they make concerning the extent to which obsolete, archaic, dialectal or highly specialized 

meanings should be recorded, how the problem of polysemy and homonymy is solved, how cases of the 
conversion are treated, how the segmentation of different meanings of a polysemantic word is made, etc. 

The definitions can be arranged according to either a historic principle or a frequency principle. 
In entries built according to a historic principle (diachronic dictionaries), the first definition describes the 

primary (initial) meaning of the word. 
Entries are structured according to the  frequency principle (synchronic dictionaries), the most frequently 

used meaning of the word goes first. 
Sometimes the meanings are given in the logical order. 
The second means used by lexicographers for the explanation of a meaning of a certain lexical unit is 

synonyms and words close to a headword in their meaning. There are two main ways of how this method is used 
in the dictionaries. The first one is when the synonyms are given in addition to the lexicological definition. The 
second way implies that the synonyms and words close to a headword in their meaning are used instead of a 
lexicological definition. The drawbacks of the second method are evident; first of all it is inconvenient because 
of polysemy of the words. That is why in unabridged dictionaries it is preferred to use the first method. 
Nevertheless, the second way is popular by pocket dictionaries, since it economized space. 

Exemplification in dictionary entries is used in order to show how the headword is used in the combination 
with other lexical units. Most dictionaries give examples. Their quantity depends upon the volume of a 
dictionary. The importance of giving example sentences can hardly be overestimated. They not only explain the 
headword, but also illustrate the first and the last known occurrences of the entry word, the successive changes in 
its graphic and phonetic forms, as well as in its meaning, the typical patterns and collocations, the difference 
between synonymous words [5]. 

As to the nature of examples, diachronic dictionaries make use of quotations drawn from literary sources, 
while in synchronic dictionaries illustrative sentences and phrases by big dictionaries, in middle-size dictionaries 
illustrative sentences and phrases drawn from classical and contemporary sources or those constructed by the 
compilers are employed. 

The form of the illustrative quotations can differ in different dictionaries; the main variation can be observed 
in the length of the quotation and in the precision of the citation. 

Some dictionaries indicate the author, the work, the page, verse, or line, and the precise date of the 
publication, some indicate only the author, because it gives at least the basic orientation about the time when the 
word occurs and the type of text [1]. 

The glosses are used in many spheres. They can explain etymology of the headword, the sphere of its usage etc. 
Some scholars single out one more way of description of the lexical meaning of a headword – a cross-

reference. Reference to other words is resorted to define some derivatives, abbreviations and variant forms [6]. 
Very often dictionary entries contain a set of idioms and stable expressions with a headword. 
Let us take some examples of dictionary entries of aviation English vocabulary units from Oxford Wordpower 

Dictionary. The first word to analyze is climb. In Oxford Wordpower Dictionary we find the following entry:  

Climb [klaǺm] v. i.v. 1. Climb (up) (sth) to move up towards the top of sth: She climbed the stairs to bed. 2. 
To move with difficulty or effort, in the direction mentioned: I managed to climb out of the window. 3. To go up 
mountains, etc. as a sport. 4. To rise to a higher position: The plane climbed steadily. idm climb / jump on the 
bandwagon; phr v  climb down (over sth) (informal) to admit that you have made a mistake; to change your 
opinion about sth in an argument.  

Let us take some other words: airborne ['eəbǤ:n] adj. flying in the air; descend [dǺ'send] v. (formal) to go down 
to a lower place; to go down sth: The plane started to descend and a few minutes later we landed. Opp. ascend; 
idm be descended from sb: to have sb as a relative in past times: He says he’s descended from a Russian prince. 

In the given examples we can see the transcription of the word; the indication of a part of the speech; in the 
case of a verb whether it is transitive or intransitive; the explanation of the meaning with examples; phrasal 
verbs; idiomatic expressions; opposites.  

Having analyzed some other examples we have noticed that in some other dictionary entries we can see 
additional points such as: synonyms, derivatives, collocations. There are some kinds of note: Help (to avoid 
mistakes), More (to build your vocabulary), Culture (for information about Britain and America), Grammar (for 
difficult grammar points). 

Conclusion. In the given article we have analyzed the structure of a linguistic dictionary and the organization of 
its entries. We have come to the conclusion that common features in the composition of linguistic dictionaries are: 

• the introduction and Guide to the using of the dictionary; 
• the dictionary proper; 
• the supplementary material. 
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The entries in the linguistic dictionaries can be arranged according to the formal or thematic principles; 
formal principle is more popular and its most widespread type of the entry arrangement is alphabetical one. 

Usually, linguistic dictionary entries contain such types of information: spelling; explanation of a meaning; 
grammatical information about the word; examples to each meaning (may be missing in abridged dictionaries); a 
set of idioms and stable expressions with a headword; etymological (not obligatory). 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

1. Лексикология английского языка : [yчебник для ин-тов и фак. иностр. яз.] / [Гинзбург Р. З., Хидикель C. С., 
Князева Г. Ю., Санкин А. А.]. – М. : Высш.шк., 1979. – 269 с. 

2. Bejoint H. Modern Lexicography : An Inroduction / H. Bejoint. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 279 p. 
3. Landau S. Dictionaries : The Art and Craft of Lexicography / S. Landau. – Cambridge : Cambridge University 

Press, 2001. – 538 p. 
4. Zgusta L. Manual of Lexicography / L. Zgusta. – Praha : Academia, 1971. – 360 p. 
5. Aрнольд И. В. Лексикология современного английского языка : [yчеб. для ин-тов и фак. иностр. яз.] / 

И. В. Aрнольд. – М. : Высш. шк., 1986. – 295 с. 
6. Моисеев М. В. Лексикология английского языка / М. В. Моисеев. – Омск : Изд-во ОмГУ, 2006. – 92 с. 

REFERENCES (TRANSLATED & TRANSLITERATED) 

1. Leksikologiya angliyskogo yazyka [Lexicology of the English Language] : [uchebnik dlya in-tov i fak. inostr. yaz.] / 
[Ginzburg R. Z., Khidikel S. S., Knyazeva G. U., Sankin A. A.]. – M. : Vyssh. shk., 1979. – 269 s. 

2. Bejoint H. Modern Lexicography : An Inroduction / H. Bejoint. – Oxford : Oxford University Press, 2000. – 279 p. 
3. Landau S. Dictionaries : The Art and Craft of Lexicography / S. Landau. – Cambridge : Cambridge University 

Press, 2001. – 538 p. 
4. Zgusta L. Manual of Lexicography / L. Zgusta. – Praha : Academia, 1971. – 360 p. 
5. Arnold I. V. Leksikologiya sovremennogo angliyskogo yazyka [Lexicology of Modern English Language] : [ucheb. 

dlya in-tov i fak. inostr. yaz.] / I. V.Arnold. – M. : Vyssh. shk., 1986. – 295 s. 
6. Moiseev M. V. Leksikologiya angliyskogo yazyka [Lexicology of the English Language] / M. V. Moiseev. – Omsk : 

Omsk State University Publishing House, 2006. – 92 s. 
 
Матеріал надійшов до редакції 23.06. 2014 р. 

Муравська С. M. Структура статті в лінгвістичному словнику  
(на матеріалі авіаційної англійської мови). 

Дану статтю присвячено дослідженню структури статті у лінгвістичних словниках. В укладанні 
лінгвістичних словників було помічено спільні тенденції: наявність вступу або керівництва з 

використання словника; сам словник; додатковий матеріал. Формальний та тематичний принципи є 
характерними для організації словникових статей. Формальний принцип є більш розповсюдженим, а 

його найчастіше вживаним різновидом є організація статей в алфавітному порядку. В процесі 
дослідження було встановлено, що статті у лінгвістичних словниках включають таку інформацію: 
написання слова; пояснення значення; граматична довідка; приклади для демонстрації кожного із 

значень слова; ідіоми, фразеологічні звороти з даним словом; етимологія слова (необов’язковий пункт). 

Ключові слова: лексикографія, лінгвістичний словник, словникова стаття, формальний принцип, 
тематичний принцип, алфавітний порядок. 

Муравская С. Н. Структура статьи в лингвистическом словаре  
(на материале авиационного английского языка). 

Данная статья посвящена исследованию структуры статьи в лингвистических словарях. В уложении 
лингвистических словарей были замечены общие тенденции: вступление или руководство по 

использованию словаря; сам словарь; дополнительный материал. Формальный и тематический 
принципы являются характерными для организации словарных статей. Формальный принцип более 
распространенный, а его наиболее часто используемым подвидом является организация статей в 
алфавитном порядке. В процессе исследования было установлено, что статьи в лингвистических 
словарях содержат такую информацию: написание слова; объяснение значения; грамматическая 

справка; примеры для демонстрации каждого из значений слова; идиомы, фразеологические обороты с 
данным словом; этимология слова (необязательный пункт). 

Ключевые слова: лексикография, лингвистический словарь, словарная статья, формальный принцип, 
тематический принцип, алфавитный порядок. 
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ЖАНРОВІ ФОРМИ АДРЕСОВАНОЇ ЛІРИКИ БЕРТОЛЬДА БРЕХТА 

Статтю присвячено аналізу жанрового феномена адресованої лірики та її репрезентації у поезії 
Бертольда Брехта. Адресована лірика розглядається як метажанрове утворення, яке вбирає в себе 

поетичні жанри з підкресленою адресною настановою (послання, присвята, віршований лист ), 
інакше кажучи – жанри, в яких предметом зображення виступає комунікація із 

внутрішньотекстовим адресатом. Досліджено жанрові форми адресованої лірики 
Бертольда Брехта, їхня типологія та поетика. 

Ключові слова: адресована лірика, жанрова форма, послання, присвята,  
віршований лист, адресація, адресат. 

Постановка проблеми. Теоретичне поняття "адресована лірика" увійшло в літературознавчий обіг 
нещодавно, на початку ХХІ ст. [1-3]. Феномен адресованої лірики найчастіше розглядають у контексті 
уявлень про метажанровий спосіб буття і, відповідно, теоретичної каталогізації поетичних творів 
постнормативної епохи. 

Метою статті є аналіз жанрового феномена адресованої лірики та її репрезентації у поезії 
Бертольда Брехта. 

Виклад основного матеріалу. Метажанр можна визначити як таке синтетичне художнє утворення, яке 
вбирає в себе низку окремих жанрів, споріднених за певними структурно-семантичними ознаками. До 
подібної синтетичної сполуки відноситься і адресована лірика як загальне означення такого метажанрового 
утворення, що вбирає в себе поетичні жанри з підкресленою адресною настановою, інакше кажучи – 
жанри, в яких предметом зображення виступає комунікація із внутрішньотекстовим адресатом. 

Загалом узагальнюючи класифікацію типів комунікативної організації ліричного твору, можна 
зробити висновок про подвійну семантичну природу реалізації принципа адресованості в поетичному 
тексті. З одного боку, кожен художній текст є принципово адресованим, оскільки створююється автором 
з розрахунку на потенційне його читацьке сприйняття. Даний тип комунікативної організації твору ще 
називають зовнішнім або зовнішньотекстовим, оскільки фактор адресації тут хоча й присутній, але не 
може служити предметом специфічної авторської рефлексії, точніше предметом художнього зображення. 

З іншого боку, поряд із цим, зовнішньотекстовим (авторсько-читацьким) типом комунікації у 
поетичних текстах може бути представлений й принципово інший за своєю семантикою тип, так би 
мовити – внутрішньотекстовий, у якому адресація виступає не як риторичний прийом, а як специфічний 
предмет зображення, як певна комунікативно-семантична стратегія, що підпорядковує собі усі 
структурні елементи художньої організації твору. 

У даному типі комунікативна структура твору суттєво ускладнюється і набуває ознак свого роду 
подвійної адресації, оскільки крім зовнішньотекстового адресата (читача) тут з’являється ще й 
внутрішньотекстовий адресат (особа, до якої безпосередньо звертається автор, спрямовуючи на її адресу 
зміст свого послання). Таким чином, внутрішньотекстовий тип комунікативної організації, як і 
зовнішньотекстовий, у кінцевому рахунку апелює до певного ідеального біографічного адресата (читача), але, 
на відміну від зовнішньотекстового, робить це не прямо, а опосередковано, у формі звернення до третьої, 
"сторонньої" особи, внутрішнього адресата, який у даному разі виступає специфічним смисловим 
посередником між початковим відправником змісту повідомлюваного (тобто автором) й його кінцевим 
отримувачем (тобто читачем).  

У поетичних моделях комунікативної організації лірики твори з внутрішньотекстовою комунікацією 
найбільш тісно співвідносяться з виокремлюваним різними дослідниками так званим апелятивним типом 
тексту, тобто таким, в якому принцип адресації реалізує себе у формі безпосереднього, витриманого 
упродовж усього твору звернення адресанта (автора) до його внутрішньотекстового адресата. 

Ліричний спадок Б. Брехта нараховує близько п’ятидесяти поетичних текстів так званого 
апелятивного типу. Значна частина з них (близько половини) містить елемент адресації вже у 
заголовковому комплексі, побудованому у формі звернення: "Обращение к властям", "Борцам 
концлагерей", "Бедным одноклассникам из предместья", "К потомкам", "Обращение умирающего поэта к 
молодым", "Моим согражданам" та ін. Водночас, принципи адресації, реалізовані у їхній художній 
формі, мають різний характер та відмінну адресатну спрямованість. 

Специфічними ознаками художньої адресації у поетичних текстах Б. Брехта загалом можна вважати, 
по-перше, доволі хитку межу, яка розділяє поняття зовнішньотекстового і внутрішньотекстового 
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адресата, по-друге, загострену публіцистичність самого характеру адресації, спрямованої у більшості 
випадків не на індивідуалізовану, а на масову аудиторію. 

Чітке виокремлення зовнішньотекстового і внутрішньотекстового адресата в поетичних творах (і не 
лише Б. Брехта), дійсно, є доволі проблематичним, і передусім, повинне враховувати міру персоналізації 
зазначеного у тексті адресата. Так, у творі Б. Брехта "Против соблазна" адресат є гранично узагальненим: 

Не смейте поддаваться соблазну! 
Дорога назад не ведет. 
/…/ 
Не смейте поддаваться обману! 
Срок малый у жизни, увы. 
/…/ 
Не смейте поддаваться надежде! 
Ведь времени мало у вас… [4: 80-81]. 
Ознак будь-якої персоналізованості такого типу адресат не виявляє, зрозуміло, що звернення автора 

адресовано всім і кожному, тобто людині як такій. Відтак, подібний образ адресата, хоча й зазначений 
внутрішньотекстово, фактично є зовнішньотекстовим, образом, який, власне, співпадає з образом читача. 

З достатньо широкою, хоча й дещо меншою мірою узагальненості представлений образ адресата у 
творі Б. Брехта "Большой благодарственный хорал": 

Люди, воздайте хвалу наступающей ночи. 
Близок предел 
Всех ваших суетных дел. 
Жизнь ваша на день короче. 
Пойте хвалу насекомым, животным и птицам. 
Всем им, как вы, 
Жившим средь сочной травы. 
С жизнью придется проститься [4: 60]. 
"Люди", до яких звертається автор, це, з одного боку, певна узагальнена спільнота, співвіднесена у 

тому числі й з образом позатекстової читацької аудиторії, з іншого боку, в контексті самого твору, даний 
адресат сприймається не як людство загалом, а як певна екзистенційно виокремлена категорія, образ якої 
окреслюється у контексті виразно загостреної релігійно-апокаліптичної символіки. Такого типу образ 
можна назвати амбівалентним, він перебуває немовби на межі між зовнішньотекстовим і 
внутрішньотекстовим образами адресата. 

Значною мірою амбівалентним, але з ознаками ще більш підкресленої персоналізації виступає в 
ліриці Б. Брехта третій тип адресата, представлений, наприклад, у творі "Не оставляй следов": 

Отстань от товарищей на вокзале, 
Застегнув пиджак, беги раненько в город. 
Сними квартиру и, когда постучит товарищ, 
Не открывай, о, не открывай дверей. 
Наоборот, 
Не оставляй следов. 
Встретив родителей в городе Гамбурге или еще где, 
Мимо пройди, как чужой, за угол заверни, не узнав. 
На глаза натяни шляпу, подаренную ими. 
Не показывай, о, не показывай лица. 
Наоборот. 
Не оставляй следов [4: 83]. 
З одного боку, як і у перших двох випадках, адресат твору – власне неназваний і узагальнений, 

водночас в тексті міститься чимало географічних, соціальних, екзистенційних прикмет, які з достатньою 
певністю персоналізують образ адресата твору і дозволяють ідентифікувати його як німця, сучасника й 
ідейного однодумця автора. Міра персоналізації представленого у даному творі образу дає усі підстави 
співвідносити його з внутрішньотекстовим типом адресата. 

Специфічний тип брехтівського ліричного адресата – здебільшого узагальненого, хоча й з різною 
мірою персоналізації, – суттєво визначає той загострено публіцистичний характер адресації, який 
притаманний його ліриці. Адресовані поетичні тексти Б. Брехта майже завжди є ідейно тенденційними, 
риторичними і навіть дидактичними, розрахованими на масову і політично свідому аудиторію. Можливо 
саме тому більшість адресованих текстів Б. Брехта генетично або пов’язані із його театральними зонгами 
(окремі зонги, власне, і є класичними взірцями адресованих текстів, як то "Пиратка Дженни, или мечты 
судомойки", "Чем жив человек"), або ж апелюють до художньої контамінації із риторичними жанровими 
формами нормативної епохи: "Гимн богу", "Большой благодарственный хорал", "Из "Хоралов о 
Гитлере". Симптоматичним у цьому контексті виглядає й заголовок поетичного мікроциклу Б. Брехта 
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"Колыбельные песни". Жанрова орієнтація, підкреслена у заголовку, різко контрастує з жанровою 
модальністю самого тексту, побудованого у формі рольової полемічної інвективи, яку у розмові із сином 
мати адресує, передусім, політично свідомому читачеві.  

Найчастіше літературознавці виокремлюють три основні жанрові форми адресованої лірики – послання, 
віршований лист і присвяту. Провідною із них (принаймні, в кількісному відношенні, а також у теоретичних 
рефлексіях дослідників) виступає послання, яке, фактично, й сприймається як інваріантна модель адресованої 
лірики. Дійсно, саме послання, на думку дослідників, у найбільш відчутній формі концентрує у собі "родові" 
генологічні ознаки адресованої лірики: підкресленість адресної настанови, наявність внутрішньотекстового 
адресата, імітація діалогу між автором і адресатом, маркованість адресної настанови заголовком вірша та 
численними формами введенного до тексту "зверненого слова". В двох інших жанрових формах адресованої 
лірики – присвяті і віршованому листі ці ознаки або не виявляють себе так чітко, або ж виступають у дещо 
ослабленій (з точки зору підкресленості адресної настанови) формі. 

Усі три жанрові форми адресованої лірики мають й свої тематичні модифікації. В адресованій ліриці 
Б. Брехта, безумовно, домінує тип громадянського послання переважно з дидактичною ("Большой 
благодарственный хорал", "Против соблазна", "Оставьте ваши мечты…", "Обращение к властям", "Ни единой 
мысли не тратьте на то, что нельзя изменить", "Не требуйте слишком большого ума", "Шатким", 
"Примкнувшим", "Советы художникам касательно судьбы их произведений во время будущей войны", "К 
потомкам", "Немецким солдатам на восточном фронте", "Моим согражданам" та ін.) або інвективною ("Гимн 
богу", "О деньгах", "Ах, доктор…", "Из "Хоралов о Гитлере", "Германия" та ін.) настановою. Епізодичними є 
випадки звертання поета до громадянського послання з одичною настановою ("Борцам концлагерей", 
"Послание товарищу Димитрову в те дни, когда он боролся с фашистским судом в Лейпциге", "Великий 
Октябрь" та ін.), дружнього ("Другу стихотворцу", "Обращение умирающего поэта к молодым" та ін.), 
любовного ("Когда распались мы на ты и я…", "Любовная песня плохих времен" та ін.) послання. 

Жанрова форма віршованого листа у поетичній творчості Б. Брехта репрезентована таким його 
тематичним різновидом як лист інформативного типу. Подібний віршований лист композиційно й 
тематично спирається на основні структурно-семантичні контури приватного, прозового листа, а 
декларована ним діалогічна настанова спрямовується на вираження саме об’єктивованої інформації, 
тобто такої, що має на меті не авторську саморефлексію, а певний зовнішній по відношенню до неї зміст, 
що стосується інформаційних запитів адресата або необхідності його характеристики. Лист 
інформативного типу представлений в адресованій ліриці Б. Брехта двома творами: "Письмо драматургу 
Одетсу" і "Письма о прочитанном". 

Представлена в поетичному спадку Б. Брехта і жанрова форма присвяти, зокрема, ситуативної. 
Адресний характер ситуативної присвяти визначає ситуація, привід, що обумовили бажання адресанта 
відгукнутися на них певним ліричним волевиявленням. Приводом для створення ситуативної присвяти 
зазвичай виступає та чи інша приватна, побутова подія, що характеризує обставини повсякденного – 
ділового, дружнього, родинного, інтимного спілкування автора та його адресатів, або подія, яка 
викликала серед громадськості певний суспільно-значимий резонанс. Зразками ситуативної присвяти в 
адресованій ліриці Б.Брехта є твори: "Сонет к новому изданию Франсуа Вийона", "На смерть борца за 
мир", "После смерти моей сотрудницы М. Ш.", "На самоубийство изгнанника В. Б." та ін.  

Висновки. Таким чином, у поезії Б. Брехта представлені усі жанрові форми адресованої лірики. При 
цьому домінантною жанрово-тематичною модифікацією адресованої лірики у Б. Брехта виступає тип 
громадянського послання з дидактичною або інвективною настановою. Аналіз адресованої лірики Б. Брехта 
варто продовжити у площині дослідження проблеми ліричного адресата його поетичних текстів. 
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Назарец В. Н. Жанровые формы адресованной лирики Бертольда Брехта. 

Статья посвящена анализу жанрового феномена адресованной лирики и ее представительства в поэзии 
Бертольда Брехта. Адресованная лирика рассматривается как метажанровое образование, которое 

вбирает в себя поэтические жанры с подчеркнутой адресной установкой (послание, посвящение, 
стихотворное письмо), иначе говоря – жанры, в которых предметом изображения выступает 

коммуникация с внутритекстовым адресатом. Исследуются жанровые формы адресованной лирики 
Бертольда Брехта, их типология и поэтика. 

Ключевые слова: адресованная лирика, жанровая форма, послание, посвящение, стихотворное письмо, 
адресация, адресат. 

Nazarets V. M. Genre Forms of Berthold Brecht’s Addressing Lyrics. 

The article is devoted to the analysis of the genre phenomenon of addressing lyrics and its representation in the 
Berthold Brecht’s poetry. Addressing lyrics is considered as the metagenre formation, which absorbs poetic 
genres with underlined addressed instruction (message, dedication, poetic letter), in other words – there are 

genres where the image subject is the communication with the insidetext addressee. Genre forms of addressing 
lyrics, their typology and poetics are investigated. 

Key words: addressing lyrics, genre form, epistle, dedication, rhymed letter, addressing, addressee. 
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ЛЕКСИЧНІ, ГРАМАТИЧНІ ТА ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ  
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ 

У статті представлено та проаналізовано основні проблеми та аспекти відомих науковців щодо ряду 
лексичних, граматичних та термінологічних особливостей науково-технічного перекладу. З’ясовано та 

обґрунтовано основні труднощі щодо вищевказаних особливостей науково-технічного спрямування. 
З'ясовано, що головною проблемою перекладу є ідентифікація знань та вмінь застосовувати способи та 

прийоми, які, в свою чергу, формують сталі навички подолання різного роду лексичних, граматичних і 
термінологічних труднощів перекладу із урахуванням норм української мови та жанрових норм 

культури мови оригіналу. 

Ключові слова: науково-технічний переклад, терміни, словосполучення, лексичні, граматичні, 
термінологічні труднощі. 

Постановка наукової проблеми та її значення. З розширенням міжнародних зв’язків України 
відбувається інтернаціоналізація процесу оволодіння усіх аспектів суспільного життя. Входження 
України до європейського освітнього та наукового простору передбачає формування іншомовної 
компетентності студентів, що сприятиме адаптації молоді до світового середовища та формуванню 
професійної іншомовної підготовки студентів, що визначено пріоритетними напрямами державної 
політики щодо розвитку вищої освіти у контексті Болонського процесу. Потреба у дослідженні та 
розгляді науково-технічного перекладу є нагальною на сьогодні у зв’язку із важливістю якісного 
навчання перекладачів і перекладацької підготовки фахівців різних галузей науки і техніки. Про це 
свідчать встановлені науково-технічні контакти з англомовним світом та обсяги перекладів різного роду 
англійських науково-технічних текстів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженням лексичних, граматичних та 
термінологічних особливостей науково-технічного перекладу займались такі провідні науковці, як 
А. Пумпянський, О. Кальниченко, А. Олійник, В. Карабан та інші. Низка вчених основну увагу при 
здійсненні науково-технічного процесу приділяють лексичним особливостям. Зустрічаються слова, 
вирази і фразеологічні звороти, переклад яких часто приводить до певних труднощів. Неточний переклад 
таких зворотів приводить перекладача до грубих помилок. Перекладачі не в змозі глибоко вникнути в 
суть тексту [1: 5]. Інші науковці вважають, що відокремлення лексики, граматики та термінології в 
окрему перекладознавчу сферу є, з теоретичної точки зору, досить умовним, а, можливо, й 
невиправданим [2: 12]. 

Мета статті полягає у висвітленні загальних лексичних, граматичних та термінологічних 
особливостей науково-технічного перекладу та можливостей використання та застосування їх у 
подальшій роботі перекладу різного виду матеріалів науково-технічного спрямування. 

Виклад основного матеріалу та обґрунтування отриманих результатів. Здійснивши аналіз суджень 
стосовно особливостей науково-технічного перекладу та узагальнюючи погляди відомих педагогів, варто 
зазначити, що лексичні, граматичні та термінологічні особливості потрібно розглядати як єдине ціле. Вони 
нерозривно пов’язані між собою і нагадують дії багатопроцесорного комп’ютера, коли одночасно 
обробляється граматична, лексична, стилістична, загальнотекстова і комунікативна інформації. 

Щодо лексичних труднощів науково-технічного перекладу виділяють: багатозначність слів (термінів) 
та вибір адекватного словникового відповідника, переклад термінів-неологізмів, абревіатур, 
лексикалізовані форми множини іменників та терміни-омоніми, іншомовні слова, різного роду власні 
імена, назви (фірм, організацій, установ) тощо [2 :1 :12]. На думку В. Карабана, причинами існування 
лексичних труднощів перекладу, передусім, є розбіжності в картині світу англійської та української мов 
(тобто, розбіжності у членуванні дійсності за допомогою номінативних елементів), особливості 
багатозначності англійських і українських слів, відсутність в мові перекладу відповідників нових 
термінів, особливості словотвору і термінотворення в мовах та ін. 

Стосовно проблеми багатозначності варто зазначити, що те саме слово перекладатиметься по різному, 
залежно від того, якою частиною мови воно є, серед яких слів воно знаходиться, чи в якому аспекті воно 
вживається (теоретичному, практичному) [1: 12]. Наприклад: mean – як дієслово перекладається 
''означати''; як прикметник the mean rate – середній; -я; -є; як іменник a means – засіб, спосіб. У 
поєднаннях: by any means означає ''будь-яким способом''; by no means – ''ні в якому разі''. Варто 
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зазначити, що багато слів мають декілька різних значень. Наприклад: matter – ''речовина, предмет, 
проблема, питання''; point – ''крапка, проблема, стадія, зміст'' і т. д. Перекладач повинен вміти 
розпізнавати, яке з цих значень йому варто вибирати у конкретному випадку. При перекладі велике 
значення має вживання слова в практичному і теоретичному аспекті. Наприклад, при теоретичному 
розгляді дієслова to treat, to suggest означають ''розглядати'' (проблему, питання), а при практичному – 
''обробляти, пропонувати''. На думку відомих науковців А. Олійника, О. Кальниченка, В. Карабана, 
лексика і граматика тісно пов’язані між собою. Тому відокремлення лексичних проблем перекладу від 
граматики в окрему перекладознавчу сферу є з теоретичної та практичної точки зору досить умовним, а 
тому, невиправданим. Варто зауважити, що в залежності від прийменника, який стоїть після дієслова, 
змінюється його значення. Дієслово to substitute by означає ''замінити перше другим'', а to substitute for 
має протилежне значення – ''замінити друге першим''. (Oxygen was substituted by hydrogen – кисень був 
замінений воднем, але oxygen was substituted for hydrogen – водень був замінений киснем). 

При перекладі суттєве значення відіграють ввідні слова, сполучники, прислівники, такі як: however, 
but, although, again, or, that is, therefore, on the other hand, thus. Як правило, ці слова часто стоять в 
середині речення. Однак, при перекладі їх варто ставити на початку речення. Це дає можливість 
контролювати логічний розвиток перекладу даного тексту. Починаючи переклад речення з ввідного 
слова therefore, перекладач логічно пов’язує це речення з попереднім висловлюванням. (The properties of 
this liquid can therefore be summarized – тому можна підсумувати властивості цієї рідини). Окрім цього, 
при перекладі ввідних слів потрібно звертати увагу на можливі нюанси їх значення. Наприклад: again, як 
правило, перекладають ''знову''. Однак y багатьох випадках можна перекладати це слово ''з другого боку'', 
''крім того'', ''і в цьому випадку''. (The new procedure enabled to overcome the above problems. Again there 
took place an unexpected drop in the demand for this product – нова методика дала можливість подолати 
певні проблеми. З іншого боку, відбулося неочікуване падіння попиту на цей продукт). 

Поєднання деяких прийменників чи сполучників з іменниками або дієсловами нерідко можна 
перекладати однаково. Наприклад: when в поєднанні з III формою або інговою формою дієслова 
перекладається ''при'', ''будучи'': when heated і when heating ''при нагріванні'', ''будучи нагрітим''. 

While + інгова форма дієслова перекладається дієприслівником або ''при'' + іменник: While reading 
''читаючи'', ''при читанні''. 

If + III форма дієслова перекладається ''при'', ''будучи'': if finished – ''бути завершеним'', if kept – ''при 
збереженні''. 

В англійській мові, щоб запобігти повторюванню будь-якого члена речення, вживаються слова 
''замінники''. Наприклад, it, that, those служать для заміни іменника; the former…the latter (часто одне з 
них) вживається в тих випадках, коли необхідно замінити два, а інколи і одне з двох наведених раніше 
іменників. 

При науково-технічному перекладі необхідно звертати увагу на артиклі. В науковому тексті артиклі, 
особливо означений артикль the відіграє важливу змістовну роль. Чіткість перекладу значно зростає, коли 
перекладач перекладає, у випадку необхідності, означений артикль вказівним займенником ''цей'', ''ця'', ''це'', 
''ці'' і т. д. (We have suggested a mechanism of the reaction. The mechanism is described in the following section – ми 
запропонували механізм, описаний в наступному розділі). Потрібно зазначити, що суттєву роль відіграють 
артиклі в сполученні з такими словами, як: few, little, number. Якщо a few, a little вказують на присутність 
певних даних і перекладаються ''декілька'', ''небагато'', то few, little вказують на майже повну відсутність 
даних. (There are a few documents dealing with this subject – по цьому питанню є мало статей).  

A number of варто перекладати як ''ряд''. A number of outstanding scientists – ряд видатних вчених. The 
number of означає ''число''. The number of reactions – число реакцій. 

Щодо термінологічних особливостей науково-технічного перекладу хочеться зазначити, що науково-
технічні терміни як мовні знаки, які репрезентують поняття спеціальної, професійної галузі науки або 
техніки, становлять суттєву складову науково-технічних текстів і одну з головних труднощів їх 
перекладу з огляду на їх неоднозначність, відсутність відповідних перекладних відповідників (у випадку 
термінів неологізмів) та національної варіативності термінів (тобто, наявність різних термінів в 
американському, британському, канадському та інших варіантах англійської мови, що позначають одне й 
те ж явище, процес, об’єкт) [2: 1: 54]. 

Для правильного перекладу терміна важливо знати його словотвірну і морфологічну структуру та 
семантичні відмінності від загальнонародних слів.  

За своєю будовою терміни поділяються на: 1) прості (chamber – камера); 2) похідні-суфіксальні 
(transmitter – передавач); 3) префіксальні (multi-cylinder – багатоциліндровий); суфіксально-префіксальні 
(reprocessing – повторна обробка); 4) складні (flywheel – маховик); 5) терміни словосполучення (protective 
choke – захисний дросель). 

Варто зауважити, що значні труднощі при перекладі виникають через існування омонімічних слів 
(передусім, термінів) – лексичних елементів, тотожних за формою, але досить відмінних за значенням. У 
мові науки і техніки особливо поширена омонімія термінів через те, що у терміносистемах різних 
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галузей науки і техніки широко застосовується так зване семантичне словотворення, коли існуючій 
формі слова приписується те чи інше значення. Так, наприклад, слово leader у фізиці має значення 
''іскровий або газовий розряд'', у слюсарній справі – ''ходовий гвинт'', у геодезії – ''передній мерщак'', у 
гірничій справі – ''направляюча стріла копра'' тощо. Зрозуміло, що значною мірою характер значення 
таких омонімічних термінів визначається належністю оригінала до тієї чи іншої галузі науки і техніки та 
конкретною тематикою самого тексту оригіналу. 

Крім зазначеного виду омонімії термінів, коли одне значення ширше іншого, існують ще такі види 
термінологічної омонімії: 

1) одна форма має різне значення у різних галузях науки (наприклад: control у терміносистемі 
охорони праці має значення ''профілактичні заход'', техніки – ''прилад управління, регулятор''; 

2) одна й та ж форма слова має різні значення в різних підгалузях суміжних галузей науки або техніки 
(наприклад: check в електроніці має значення ''плата'', а у зв’язку – ''комутатор''; 

3) одна й та ж форма має різні значення у різних підгалузях однієї й тієї ж галузі (наприклад: airframe 
в авіабудуванні має значення ''планер'', а у космічній техніці – ''корпус (ракети)''; 

4) одна й та ж форма має різні значення в межах однієї підгалузі (наприклад: fuel у звичайній 
енергетиці має значення ''паливо'', а в ядерній енергетиці – ''ядерне паливо''). 

Омонімія існує також у випадку термінів-абревіатур та скорочень. Оскільки абревіатури та 
скорочення складаються з невеликої кількості літер, то існує ймовірність співпадіння їхніх форм у різних 
галузях науки і техніки. Наприклад, англійський термін-абревіатура OP у технічній терміносистемі 
позначає зовнішню приладову дошку, у видавничій справі – розпродаж, видання, у термінології 
поштового зв’язку – надрук на лицевому боці марки, що змінює її вартість. Варто зазначити, що існує як 
міжгалузева омонімія абревіатур та скорочень, що описана вище, так і внутрішньогалузева омонімія, 
коли один і той же набір літер позначає зовсім різні поняття. Наприклад, у військові справі абревіатура 
FA позначає польову армію, польову артилерію, надбавку на утримання сім'ї та повітряну пригоду. 

Висновки. Отже, важливо пам’ятати, що переклад – це творчий процес, який не може обмежуватись 
запропонованими способами перекладу та варіантами перекладацьких рішень. Тому, у статті 
представлено низку певних лексичних, граматичних і термінологічних особливостей, що сприяють 
якісному перекладу науково-технічних текстів, а також з’ясовано, що головною проблемою перекладу є 
ідентифікація знань та вмінь застосовувати способи та прийоми, які, в свою чергу, формують сталі 
навички подолання різного роду лексичних, граматичних і термінологічних труднощів перекладу із 
урахуванням норм української мови та жанрових норм культури мови оригіналу.  
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Озарко И. И., Соломчак Т. В. Лексические, грамматические и терминологические особенности 
научно-технического перевода. 

В статье представлены и проанализированы главные проблемы, аспекты известных научных 
работников по вопросу лексических, грамматических и терминологических особенностей научно-

технического перевода. Выяснены и обоснованы главные трудности, касающиeся особенностей научно-
технической направленности. Выяснено, что основной проблемой перевода является идентификация 
знаний и умений использовать способы и приемы, которые, в свою очередь, формируют сложившиеся 

навыки преодоления разного рода лексических, грамматических и терминологических трудностей 
перевода с учетом норм украинского языка и жанровых норм культуры языка оригинала. 

Ключевые слова: научно-технический перевод, термины, словосочетания, лексические, грамматические, 
терминологические трудности. 

Ozarko I. I., Solomchak T. V. Lexical, Grammatical and Terminological Features  
of the Scientific-Technical Translation. 

Main lexical, grammatical and terminological problems and aspects of the scientific-technical translation are 
presented in the article. The scientific methods of analysis, description and comparison have been used in order 

to single out clue aspects in the scientific-technical translation. It is proved that lexical, grammatical and 
terminological features, mentioned in the article, are the important source of the information for the scientific-
technical translation. It is found out that the main issue of translation is the identification of the knowledge and 

skills to use means and procedures, which, in their turn, form stable habits of overcoming different lexical, 
grammatical and terminological translation difficulties, taking into the account norms of Ukrainian language 

and genre norms of the authentic language culture. 

Key words: scientific-technical translation, terms, word-combinations, lexical, grammatical,  
terminological difficulties. 
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ОБРАЗНА БУДОВА ТЕКСТУ ДРАМИ 

У статті визначено лінгвостилістичні маркери реалізації подвійного статусу тексту драми шляхом 
встановлення його структурно-семантичних характеристик. Особливості функціонування мовних 

засобів у створенні художнього образу проаналізовано на матеріалі епічної драми Б. Брехта "Кавказьке 
крейдяне коло", яка є стилістично досконалим зразком мовотворчості драматурга. Образну будову 

тексту драми досліджено у системі відношень "текст – персонаж – художня деталь". 

Ключові слова: комунікативна стилістика, лінгвостилістичний аналіз, епічна драма, образна парадигма. 

Постановка проблеми. Лінгвістичні розвідки останніх років, присвячені аналізу художнього тексту, 
характеризуються різноманіттям теоретичних орієнтацій і точок зору на проблеми вивчення тексту та 
його одиниць. Сучасна антропоцентрична парадигма лінгвістичних досліджень, важливі теоретичні 
проблеми комунікативної стилістики тексту націлюють на детальне вивчення структурно-семантичної 
організації тексту. Комунікативно орієнтована стилістика визначає шлях дослідження ідіостилю "в 
співвідношенні зі структурою, семантикою й прагматикою тексту, включаючи вивчення характерних для 
автора способів залучення читача до художнього смислу текста" [1: 223]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Праці І. В. Арнольд, М. Я. Блоха, Н. С. Болотнової, 
М. П. Брандес, О. П. Воробьової, О. С. Кубрякової, виконані в руслі когнітивної лінгвістики й 
комунікативної стилістики, роблять актуальним розширення об’єкту дослідження й висувають, зокрема, 
завдання дослідження актуалізаторів експлікації різної за характером текстової інформації. 

Мета розвідки полягає у розширенні та поглибленні прийомів лінгвостилістичного аналізу 
художнього тексту, у визначенні лінгвостилістичних маркерів реалізації подвійного статусу тексту 
драми (шляхом встановлення його структурно-семантичних характеристик) і виявленні особливостей 
функціонування лінгвостилістичних засобів створення художнього образу. 

Виклад основного матеріалу. Розглядаючи текст як одиницю мови – мовний елемент, який знаходиться в 
ієрархічних відношеннях з іншими мовними елементами, М. Я. Блох увів поняття диктеми як одиниці, яка 
розташована нижче рівня тексту й вище рівня речення. Диктема є мінімальною одиницею тексту, в ній 
реалізуються всі мовні функції – номінація, предикація, стилізація й лематизація. Це принципово відрізняє її 
від поняття понадфразової єдності. Диктема як складова частина структури тексту виділяється своєї чіткою 
функцією, яка не зводиться до функцій нижчих одиниць, а вбирає їх в себе в межах власного, інтегративно-
текстового призначення виражати певну тему [2: 64]. Автор, поєднуючи в художньому слові номінативну й 
кумулятивну функції, створює особливий феномен – художню картину світу. У тексті кожне слово, кожен 
знак несе свій смисл, однак не вся інформація в художньому тексті буває представлена експліцитно. Отже, 
завдання читача – "декодувати" текст, наблизитись до задуму автора.  

Одним з інструментів створення естетичної інформації у художньому тексті є образність. Ті 
"прирощення смислу", за визначенням В. В. Виноградова, які мовні засоби регулярно отримують, 
функціонуючи в тексті, визначаються як їхньою семантикою, так і їхніми зв’язками один з одним [3]. Ці 
зв’язки зумовлюють багатомірність і виразність художніх образів, породжених ними і організованих у 
композиційному відношенні. Для того, щоб зрозуміти складну взаємодію різних компонентів у структурі 
цілісного образу, необхідно розглянути мовні засоби, які слугують їхньою формою. При створенні 
образу не лише тропи, а й мовні одиниці різних рівнів (слово – словосполучення – речення – диктема) 
передають основний зміст (фабулу), створюють художню дійсність і мають естетичний вплив на читача. 

Особливості функціонування мовних засобів у створенні образу в драматичному тексті 
досліджуються в статті на матеріалі епічної драми Б. Брехта "Кавказьке крейдяне коло" (1944). 
Специфіка розвідки полягає в тому, що вивчається драматичний текст, який водночас є писемною 
формою вистави і самостійним твором художньої літератури. Такий подвійний статус аналізованого 
тексту ставить питання про його особливу структурно-семантичну й мовностилістичну організацію, 
котра позначається на процесах активного естетичного впливу художнього твору на свідомість адресата. 
Актуальність дослідження визначається багатоплановістю вивчення художнього тексту сучасною 
комунікативною стилістикою. У центрі уваги останньої знаходиться аналіз текстових одиниць і 
текстових структур, які стимулюють і організують асоціативну діяльність читача, а також виявлення 
комунікативних можливостей різних сигналів естетичної інформації та їхнього реального прагматичного 
ефекту. У зв’язку з названою проблематикою текст драми становить інтерес для дослідження, 
орієнтованого як на внутрішньотекстову (рівень персонажів), так і на зовнішню текстову комунікацію 
(рівень автора й адресата). 
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Вибір твору Б. Брехта зумовлений тим, що, по-перше, ця епічна драма відображає процес становлення 
нового художнього мислення, яке враховує проблему існування не тільки окремих індивідів, але й 
людської спільноти загалом. ХХ століття надало багато можливостей для розвитку епічної драми, 
оскільки світ, який створювався наново, вимагав від драматургії вироблення нових форм, що 
відображали це становлення. По-друге, п’єса є стилістично досконалим зразком мовотворчості 
драматурга. Окрім того, в п’єсі задано з самого початку узагальнено-очужуюче начало, яке Б. Брехт 
вважав одним із основних, що відрізняють епічну драму від арістотелівської. Умовність часу й місця дії, 
імена й костюми персонажів дозволяють відійти від конкретних зовнішніх деталей, подробиць, щоб 
відкрити, загострити, увиразнити соціально-психологічні особливості поведінки людей. 

Текст драми є складним механізмом зі своїми законами та особливостями функціонування. 
Зануритися в його структуру, розкрити смисл авторських інтенцій можливо завдяки його об’ємно-
прагматичному членуванню. Членованість, як властивість тексту, отримала статус текстової категорії в 
працях І. Р. Гальперіна, на думку якого вона залежить від багатьох причин, зокрема, від розміру частин, 
оптимального для сприйняття змістово-фактуальної інформації, від прагматичної настанови творця 
тексту [4: 51]. Такі компоненти, як заголовок, репліка, діалогічна єдність, полілог, ремарка, оповідні 
фрагменти в мовленні персонажів виконують важливі текстові функції формування структурно-
семантичних особливостей реалізації подвійного статусу цього типу тексту. 

Першим смисловим орієнтиром в інтерпретації художнього тексту є заголовок, який займає сильну 
позицію й розглядається як "абревіатура смислу" всього тексту, як відображення власне авторської 
інтерпретації [5: 167]. Це перший знак твору, з якого починається знайомство з текстом. Заголовок, за 
визначенням І. Р. Гальперіна, є скомпресованим, нерозкритим змістом тексту. Його можна метафорично 
зобразити в вигляді закрученої пружини, що розкриває свої можливості в процесі розгортання [4: 133]. 
Заголовок п’єси "Кавказьке крейдяне коло" слугує формою ключового образу, який організовує весь 
текст. Узагальнюючий зміст заголовку розкривається в тексті поступово, при цьому його семантика 
розширюється й збагачується. Історія Груше та її визнання справжньою матір’ю через випробування 
(крейдяне коло) змінюють судові рішення оригіналів (Біблії й твору юанського драматурга Лі Сіндао "За 
межею із попелу", написаного в кінці ХІІІ ст.). Суперечка матерів вирішується соціально: справжня мати 
не та, яка народила дитину, а та, яка піклувалась про неї, адже саме таким чином між матір’ю й дитиною 
виникає людський зв’язок [6: 182]. Заголовок художнього тексту в цьому випадку є ніщо інше, як перша 
інтерпретація твору, причому інтерпретація, запропонована самим автором. 

Діалог складається з пов’язаних між собою реплік, що формують діалогічні єдності. Під реплікою 
розуміється ланцюжок висловлювань-речень чи висловлювання одного зі співрозмовників, яке триває доти, 
доки його не перерве репліка іншого мовця. Сукупність певної кількості реплік, взаємозумовлених у 
структурно-семантичному плані, формує діалогічну єдність, комунікативну одиницю діалогу [7: 180]. 
Двосторонній характер репліки, а саме – поєднання в ній стимулу та реакції, є джерелом експресивності 
діалогу:  

"SIMON: Da bist du ja, Grusche. Was wirst du machen? 
GRUSCHE: Nichts. Für den Notfall habe ich einen Bruder mit einem Hof im Gebirge. Aber was ist mit dir? 
SIMON: Mit mir ist nichts. Wieder förmlich. Grusche Vachnadze, deine Frage nach meinen Plänen erfüllt 

mich mit Genugtuung. Ich bin abkommandiert, die Frau, Natella Abaschwilli, als Wächter zu begleiten. 
GRUSCHE: Aber hat die Palastwache nicht gemeutert? 
SIMON ernst: So ist es. 
GRUSCHE: Ist es nicht gefährlich, die Frau zu begleiten? 
SIMON: In Tiflis sagt man: ist das Stechen etwa gefährlich für das Messer? 
GRUSCHE: Du bist kein Messer, sondern ein Mensch, Simon Chachava. Was geht dich die Frau an? 
SIMON: Die Frau geht mich nichts an, aber ich bin abkommandiert, und so reite ich. 
GRUSCHE: So ist der Herr Soldat ein dickköpfiger Mensch, weil er sich für nichts und wieder nichts in 

Gefahr begibt" [8: 593]. 
Те, що відбувається в п’єсі, локалізовано в просторі кількох невеликих міст і сіл Кавказу, проте дає 

адекватне уявлення про характер і масштаб необхідних перетворень, про зусилля, які для цього потрібні. 
Дійсність відтворюється на основі метонімії, точніше, синекдохи: із частини ми отримуємо уявлення про 
ціле. Рушійною силою розвитку діалогічних партій персонажів є мовленнєві стимули. Те чи інше 
розуміння дійовими особами твору мовлення співрозмовників кардинальним чином впливає на 
подальший розвиток діалогу, спричиняє виникнення комічних ситуацій. Одним із компонентів 
естетичної категорії комічного виступає іронія. На думку українського дослідника Р. Семківа, у багатьох 
випадках іронія – це більше, ніж просто "прихована усмішка", тобто іронічне висловлювання, воно 
спрямовується на формулювання оцінних висновків або створення комічних ситуацій і загалом виходить 
поза вузькі межі одиночного тропу [9: 122]. У Б. Брехта іронія постає, передусім, як спосіб 
інакомовлення, а отже – як право на інакомислення, як право на саму можливість сумніву і свободи 
думки. Наприклад, у п’ятому акті – виступ судді Аздака – негативна оцінка замаскована похвалою й 
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підвищеною увагою. Завдяки контексту, що активізує іронічне значення, мовні одиниці із семантикою 
схвалення набувають протилежного смислу: 

"AZDAK: Halt! Den Gerichtshof berührt die Erwähnung der Güter als ein Beweis der Menschlichkeit" [8: 662]. 
Однією із форм реалізації тексту епічної драми є полілог, який змальовує сцени зустрічей численних і 

різноманітних персонажів із представниками влади, людьми близької або протилежної суспільної 
орієнтації; сцени з’ясування позицій героїв, судових засідань – ті моменти, які є особливо важливими для 
формування й перевірки життєвих позицій дійових осіб: 

"GRUSCHE: Es ist zurückgeblieben. 
DIE JUNGE FRAU: Sie hat es liegenlassen? Michel, der in keine Zugluft kommen durfte! 
Die Dienstboten versammeln sich um das Kind. 
GRUSCHE: Er wacht auf. 
DER STALLKNECHT: Leg ihn besser weg, du! Ich möchte nicht daran denken, was einer passiert, die mit 

dem Kind angetroffen wird. Ich hol unsre Sachen, ihr wartet. Ab in den Palast. 
DIE KÖCHIN: Er hat recht. Wenn die anfangen, schlachten sie einander familienweise ab. Ich hole meine 

Siebensachen. 
Alle sind abgegangen, nur zwei Frauen und Grusche mit dem Kind auf dem Arm stehen noch da. 
SULIKA: Hast du nicht gehört, du sollst ihn weglegen! 
GRUSCHE: Die Kinderfrau hat ihn mir für einen Augenblick zum Halten gegeben. 
DIE KÖCHIN: Die kommt nicht zurück, du Einfältige! 
SULIKA: Lass die Hände davon. 
DIE KÖCHIN: Sie werden mehr hinter ihm her sein als hinter der Frau. Es ist der Erbe. Grusche, du bist 

eine gute Seele, aber du weißt, die Hellste bist du nicht. Ich sag dir, wenn es den Aussatz hätte, wär’s nicht 
schlimmer. Sieh zu, dass du durchkommst. 

Der Stallknecht ist mit Bündeln zurückgekommen und verteilt sie an die Frauen. Außer Grusche machen sich 
alle zum Weggehen fertig. 

GRUSCHE störrisch: Es hat keinen Aussatz. Es schaut einen an wie ein Mensch" [8: 598]. 
На місті однієї долі і волі героя, які визначають розвиток дії в арістотелівській драмі, в епічній драмі 

знаходимо "випадковість", множинність проявів загального плину життя [10: 78]. Драматург виводить 
цілу низку епізодів, фрагментів, безліч осіб різного соціального стану, віку, різної культурної, політичної 
орієнтації, морального потенціалу, висвітлюючи кожну лише на якийсь момент. За межами зображення 
залишаються кінці й початки біографій: як у наведеному прикладі важливою є поведінка певної людини 
в певний момент. Для прямого опису персонажів вжиті вирази Einfältige, eine gute Seele, die Hellste, 
keinen Aussatz haben, der Erbe, ein Mensch. Перша репліка протиставлена за розвитком сюжету другій. 
Маркерами контрасту як виразного протиставлення в даному випадку слугують, по-перше, сполучення і 
речення eine gute Seele – Einfältige, der Erbe – ein Mensch, Es ist zurückgeblieben – Der durfte in keine 
Zugluft kommen; по-друге – наявність протиставного сполучника aber. Паралелізм структурного складу 
речень підкреслює значення протиставлення, перетворюючи його на стилістичний контраст.  

Тематично диктема є протиставленням минулого й теперішнього, лінія дії при цьому переривається 
введенням нових персонажів, контрастних за своєю естетичною домінантою епізодів. При цьому кожен 
епізод являє собою самостійну життєподібну п’єсу в мініатюрі. Однак швидка зміна епізодів не дає 
можливості читачу й глядачу забути, що перед ним спеціально створена конструкція, яка дозволяє з 
найбільшою ясністю осмислювати те в житті, що зазвичай не помічається за багатьма другорядними 
речами. Тут другорядне відкинуте, все є головним, все "схоплено" в момент кульмінації. І стики між 
епізодами, в певному сенсі, важливі не менше, ніж самі епізоди: вони створюють відчуття епічної 
незавершеності, розгорнутості людських історій і всього життя взагалі за межами сцени. Отже, 
епізодичність, фрагментарність в епічній драмі постає принципом, який конструює не лише матеріал у 
межах п’єси, а й визначає інтелектуальну діяльність глядача, спонукаючи його до аналізу елементів 
зображеної дійсності, до вироблення свого ставлення до реальної дійсності. 

Наступною обов’язковою ознакою драматичного тексту є ремарка, яка супроводжує репліки 
персонажів, пояснює їхню тональність, дозволяє з’ясувати правильність переданих ними мовленнєвих 
стимулів. У драматургії Б. Брехта ремарки втрачають суто службовий характер, вони стають системою 
взаємозумовлених елементів, співвіднесених із компонентами тексту загалом. Так, у першому акті п’єси 
ремарки утворюють певну послідовність, деталізуючи дії Груше: 

"Grusche legt das Kind nieder, betrachtet es einige Augenblicke, holt aus den herumstehenden Koffern 
Kleidungsstücke und deckt damit das immer noch schlafende Kind zu" [8: 598]. 

"Das Licht wird schwächer, als würde es Abend und Nacht. Grusche ist in den Palast gegangen und hat eine 
Lampe und Milch geholt, von der sie dem Kinde zu trinken gibt" [8: 600]. 

При цьому ремарки розвивають мотив, представлений співаком, текстуально перегукуються з ним: 
"DER SÄNGER: Schrecklich ist die Verführung zur Güte! 
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Grusche sitzt jetzt deutlich wachend bei dem Kind die Nacht durch. Einmal zündet sie eine kleine Lampe an, es 
anzuleuchten, einmal hüllt sie es wärmer in den Mantel. Mitunter horcht sie und schaut sich um, ob niemand kommt. 

Lange saß sie bei dem Kinde 
Bis der Abend kam, bis die Nacht kam... 
Bis die Verführung zu stark wurde gegen Morgen zu 
Und sie aufstand, sich bückte und seufzend das Kind nahm 
Und es wegtrug. 
Sie tut, was der Sänger sagt, so, wie er es beschreibt" [8: 600]. 
Ремарка втрачає "безособовість", нейтральність і стереотипність. Слова, які входять до її складу, 

отримують в тексті нові смислові обертони. Ремарка стає формою втілення художнього образу. 
Маленький ліхтар, молоко, покривало у ремарці – конкретні предметні деталі, пов’язані із зображеною 
ситуацією, й водночас образи, які символізують світло, тепло, підтримку, людяність. У ремарці 
формуються наскрізні семантичні опозиції, значимі для тексту загалом: "Nacht – Tag", "Kälte – Wärme". 
Це протиставлення зберігається і в наступних ремарках, обсяг яких свідчить про їхнє особливе значення 
для інтерпретації драми. 

Важливу стилістичну роль у тексті драми виконують оповідні фрагменти в мовленні персонажів, 
підпорядковані правилам економії (контроль частотності та тривалості розповіді), інформативності 
(повідомлення фактів, які характеризують персонажів) і вмотивованості (прагматична настанова) [7: 
173]. В епічній драмі Б. Брехта з’являється співак, який, за словами відомого дослідника В. Хінка, 
нагадує оповідача в романі [11: 133]. У пролозі співак представлений як дійова особа й як режисер 
вистави – його позиція в п’єсі є саме такою й водночас іншою. В якості режисера він не мав би 
з’являтися, але ж на самому початку визначено його місце на сцені "vor seinen Musikern auf dem Boden 
sitzend" [8: 585]. Він неодноразово втручається в дію, його репліки нагадують режисерські настанови. В 
якості дійової особи йому варто було б брати участь у драматичній дії, проте він є лише "обрамленням", 
епічним оповідачем, який розповідає про події, що відбуваються на сцені, безпосередньо звертаючись до 
глядачів. Прямий контакт співака й глядача, залучення останнього до співтворчості руйнує ілюзію 
замкненої у собі сценічної дії, її безперервність переключає увагу з результату на процес [10: 83]. 

Мовна партія співака, збагачена образними "прирощеннями", стає багато в чому аналогічною до слова в 
ліричному тексті. Водночас через свою особливу позицію у творі оповідні фрагменти виявляють схожі 
закономірності вживання з коментуючими ремарками, беручи участь у варіюванні образів. Вони поступово 
розкривають своє значення й послідовно нарощують свій смисл. Така ремарка-коментар отримує 
полісемантичність і виступає як одна зі складових образної парадигми тексту. Варіація образу в ній є 
згорнутою, вона "прориває основну тканину твору лише сплесками натяків", однак таке її використання 
перетворює ремарку зі службового елементу драматичного тексту на компонент динамічної системи 
образів [3: 152]. Новаторство Б. Брехта у цій царині суттєво збагатило функції ремарок і розширило їх 
виразні можливості: вони спрямовані не тільки на акторів, глядача (читача), а й на сам текст. 

Висновки. Отже, драма, яка створюється для виконання на сцені, враховує архітектуру театрального 
приміщення, наявність глядацького сприйняття. Заплановані паузи на стиках епізодів, коментуючі 
ремарки, руйнуючи ілюзію життя, передбачають можливість повернення назад, виділення окремих 
елементів, їх порівняння. Таким чином, глядачі, перестаючи бути простими спостерігачами того, що 
відбувається на сцені, активно включаються в дію. Точніше, включається в дію їхня творча фантазія в 
результаті впливу на неї певним чином розташованих "подразників" (термін С. Єйзенштейна).  

Послідовний розгляд взаємодії складників тексту драми дозволив встановити й описати 
функціонування лінгвостилістичних засобів у створенні художнього образу, пояснити їхнє семантичне 
навантаження, розкрити багатство смислів художнього тексту. Дослідження показало, що художній 
образ у драмі створюється за допомогою контрасту як найбільш виразного принципу побудови тексту. У 
цьому процесі одним із найбільш ефективних прийомів є використання художньої деталі: вона й образ 
співвідносяться як частина й ціле.  

Розглядаючи текст як складний мовний твір, визнаючи його формально-смислову єдність та 
враховуючи його багатошарову й багаторівневу організацію, у процесі подальшого аналізу можна 
виділити різного роду текстові компоненти, частини й одиниці (залежно від параметрів розгляду). Під 
час такого аналізу важливо визначити домінанти образної системи автора, які формують неповторне 
світобачення та естетичний потенціал його художнього мовлення, а також обґрунтувати залежність 
лінгвістичного наповнення твору від прагматичного задуму автора. 
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Соколовская С. Ф. Образная структура текста драмы. 

В статье определены лингвостилистические маркеры реализации двойного статуса текста драмы 
путем выявления его структурно-семантических характеристик. Особенности функционирования 
языковых средств в создании художественного образа проанализированы на материале эпической 

драмы Б. Брехта "Кавказский меловой круг", которая является стилистически совершенным образцом 
языкового творчества драматурга. Образная структура текста драмы исследована в системе 

отношений "текст – персонаж – художественная деталь". 

Ключевые слова: коммуникативная стилистика, лингвостилистический анализ, эпическая драма, 
образная парадигма. 

Sokolovska S. F. Figurative Structure of Drama Text. 

This article deals with features of linguistic markers functioning in creating the image in the drama text on the 
basis of B. Brecht’s epic drama "The Caucasian Chalk Circle". The peculiarity of the research is in the drama 
text study which is both the written form of the play and the independent work of fiction. This dual status of the 

analyzed text requires its special structural, semantic and linguistic framework which affects the processes of the 
active aesthetic fiction impact on the recipient's consciousness. Due to the mentioned problem drama text is of 

interest to the research, based both on the inner-text (character level) and the external text communication 
(author and recipient level). The study comprises the following collective methods: inductive, descriptive method 
and component analysis. The consistent consideration of the interaction of drama text components revealed and 
described linguistic and stylistic resources to create the artistic image, explain their semantic connotation and 

reveal the variety of meanings in the literary text. The research showed that the artistic image in drama is 
created using contrast as the most expressive way of the text structuring. One of the most effective methods in 

this process is the use of the artistic detail: together with the image they are related as part and whole. Detail as 
a part of the artistic image bears the special connotation, as the combination of the laconic language expression 

and the profoundness of content is based on the associative ability of the human mind. 

Key words: communicative stylistics, linguistic analysis, epic drama, image paradigm. 
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ПРО ДЕЯКІ КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕЙОРАТИВНОЇ ЛЕКСИКИ 

У статті визначено критерії та окреслено методи визначення пейоративної лексики, виходячи з 
положення, що пейорація трактується як негативна, емоційно-навантажена експресивна 

оцінність. Увагу приділено категоріям оцінки, експресивності та емотивності, які невід’ємно 
пов’язані з пейорацією. У статті розглянуто смислову структуру пейоративів та проаналізовано 

їхні особливості. Виділено контекстуальний компонент та розглянуто питання стилістичного 
маркування пейоративної лексики. 

Ключові слова: пейоративи, емотивність, експресивність, оцінність, контекст. 

Постановка проблеми. Питання визначення критеріїв та методів ідентифікації пейоративної лексики 
в художньому тексті привертає увагу широкого кола сучасних лінгвістів, що свідчить про 
антропоцентричну парадигму лінгвістичних досліджень, де особлива увага приділяється емоційній сфері 
людини. Проте дослідження пейоративної лексики є складним та багатогранним питанням, вивчаючи 
яке, потрібно брати до уваги не тільки його семантичну природу як природу антропоцентричну. Як не 
існує єдиної думки щодо трактування поняття пейоративності, так і не існує єдиного підходу щодо опису 
його семантичного поля. Саме тому питання систематизації критеріїв та методів визначення 
пейоративної лексики є актуальною та відкритою проблемою. 

Метою статті є показ того, що пейоративна лексика є лексикою емоційно-навантаженою 
експресивною оцінністю з частково негативною конотацією, розгляд особливостей смислової структури 
пейоративів та підкреслення важливості контекстуального компоненту у визначенні методів та критеріїв 
ідентифікації пейоративної лексики. 

Виклад основного матеріалу. Пейоративна лексика уподібнюється хамелеону: вона здатна 
змінювати своє забарвлення та передавати різноманітні відтінки переживань та почуттів. 

Питання про ідентифікацію пейоративної лексики в сучасній англійській мові ставилось перед лінгвістами 
неодноразово та вирішувалось залежно від цілей та матеріалу дослідження, проте відсутність єдиної системи 
основних та об'єктивних критеріїв виявлення такої лексики залишається відкритим питанням.  

Не беручи до уваги той факт, що розуміння семантичної природи мовних категорій емоційності, 
оцінності та експресивності в лінгвістиці трактується по-різному, висловлюється думка про те, що дані 
компоненти можуть бути представлені в значенні слова як у повному обсязі, так і частково [1: 162]. 

Пейоративна лексика має більш складну смислову структуру, ніж лексика нейтральна, і 
характеризується наявністю конотативної, контекстуальної складових семантики. Поняття пейорації у 
лінгвістиці трактується двояко. В ширшому розумінні воно тотожно поняттю негативності. Ми 
притримуємося думки, що пейорація – це негативна, емоційно-навантажена експресивна оцінність [2]. 

Складність опису поля пейоративності полягає в тому, що не всі лінгвісти досить чітко розмежовують 
поняття "пейоративність" та "негативна конотація", які не є прямими синонімами. Наприклад слова "die", 
"suffer", "danger", "illness", володіючи негативною конотацією, не несуть пейоративної оцінки. Так, В. І. 
Карасик розрізняє негативне та пейоративне, перше моделюється в лексичній семантиці за допомогою 
шкали контрастування, друге ж є експресивно-емоційним чи пейоративним значенням" [3: 235]. 

Загальновизнано, що в середовищі оцінних значень виділяють інтелектуально-логічну, тобто 
раціональну оцінку, засновану на об'єктивних властивостях референта, та емоційну оцінку. Очевидно, 
що способи вираження двох видів оцінки різняться як на рівні розумової діяльності людини, так і на 
рівні мовної реалізації. 

Особливістю емоційно-оцінної лексики є те, що на логічне судження про те, що вона називає, тобто 
предметно-логічне значення, накладається емоційне відношення мовця до явища, що він називає. Звідси 
випливає, що емоційна оцінка містить логічну складову, однак емоційна домінанта превалює над 
раціональним компонентом.  

Така пейоративна лексика ніби втягує в себе будь-яку інформацію, втілену в емотивну, оцінну та 
стилістичну функції. Адже, у О. С. Ахманової ми знаходимо наступне визначення терміна пейоративний 
(зневажливий, депрециативний, детеріоративний, несхвальний) – такий, що володіє негативною 
експресивно-емоційно-оцінною конотацією та такий, що надає терміну негативну конотацію [4: 315]. 

Виявлення одиниць пейоративної семантики ґрунтується на застосуванні індуктивного принципу, 
тобто йде від словникових дефініцій та фактичного мовного матеріалу.  

Абсолютний оцінний предикат ''bаd'' є саме тою точкою опори, з якої починається опис лексико-
семантичного поля пейоративності. Проте він не є центром поля пейоративності, оскільки містить тільки 
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негативну оцінку як один з критеріїв пейоративності та не відповідає іншим критеріям відбору, які 
описані нижче. 

Враховуючи положення Е. А. Шаміної стосовно суб'єктивності деяких розповсюджених критеріїв 
виділення та ідентифікації емоційно-оцінної лексики [5: 68-69], видається доцільним застосування 
наступних базових лексикографічних критеріїв розпізнавання даного лексичного пласту, а саме: 

− словникові маркери, а також особливі вказівки, що містить словникова стаття, стосовно специфіки 
вживання даної лексичної одиниці (наприклад, bitch – (slang, dissaproving) an offensіve way of referring to 
a woman, especially an unpleasant one) [6]. 

− наявність у дефініції слів суб'єктивно-емоційної оцінки, тобто слів, що виражають емоції та 
емоційні стани, такі як unpleasant, terrible, frightful, horrіble etc. (наприклад, filthy – very dirty and 
unpleasant, extremely dirty) [6]. 

− наявність у дефініції слів об'єктивно-емоційної оцінки, що означають властивості та якості, що 
викликають схвалення або несхвалення. Варто зазначити, що наявність загальнооцінних прикметників у 
дефініції, безсумнівно, сигналізує про те, що в значенні слова міститься сема оцінки, однак даний факт 
не завжди є показником наявності семи емоційності, (наприклад, mean – not willing to give or share things, 
especially money) [6]. 

− наявність у дефініції слів значень, які вживаються для позначення експресії, чи слів – 
інтенсифікаторів, таких як very, completely, especially (наприклад, vile – extremely, unpleasant or bad) [6]. 

Так, у наступному прикладі: ''Is Spit pissed at me or something? All I said was that he looked dead'' [7: 81] 
ми вважаємо прикметник ''pissed'' пейоративним згідно словникової дефініції: 1. (slang) drunk; 2. very 
angry or annoyed. Для підтвердження пейоративного значення лексеми ''pissed'', ми виділяємо у дефініціях 
наступні показники: 

− словниковий маркер – slang;  
− слова суб'єктивно-емоційної оцінки – angry, annoyed;  
− слова-інтенсифікатори – very;  
− слова об'єктивно-емоційної оцінки – drunk.  
Подібну картину ми спостерігаємо і у наступному прикладі: ''Tacky. Really tacky,'' – he says slowly. 

''What’s tacky?'' – Blair asks, sitting down. ''Roberto,'' – Trent says [7: 118], 
− словниковими маркерами якого є – informal;  
− словами суб'єктивно-емоційної оцінки – badly;  
− словами-інтенсифікаторами – tastelessly;  
− словами об'єктивно-емоційної оцінки – cheap, lacking in taste [6]. 
Зазначимо, що подані критерії виявлення пейоративної лексики, що містить у своїй семантичній 

структурі експліцитно виражену емоційну оцінку, можуть варіюватися та модифікуватися, тобто можуть 
додаватися чи відніматися критерії вибору пейоративного матеріалу.  

З огляду на неоднорідність емоційно-оцінного лексичного пласту, в тому числі і пейоративного, ми 
пропонуємо розглянути питання про його класифікацію. Наприклад М. А. Ягубова пропонує 
класифікувати слова, що мають емоційно-оцінне значення, на оцінки емотиви-номінативи та потенційно 
оцінні слова. Потенційно оцінні слова володіють лише ореолом емоційної оцінності. Оцінки емотиви-
номінативи володіють денотативним оцінним компонентом, що утворює з емоційним нерозривну єдність 
[8: 112-113]. На підставі вивченого теоретичного та фактичного матеріалу, ми виділяємо в складі 
емоційно-оцінного пласту ідентифікатори-дескриптори та лексичні маркери емоційної оцінки. Першими 
є "лексичні одиниці, що не називають емоцію прямо, але мають у своїй значеннєвій структурі емотивну 
сему позитивної чи негативної характеристики предмета, суб'єкта чи поняття" [9: 141] (наприклад, crafty 
– skilled in or marked by underhandedness, deviousness, or deception). Лексичними маркерами емоційної 
оцінки є слова, що реалізують вираження самих емоцій, що називають емоційний стан та / чи емоційне 
відношення (наприклад, awful – exceptionally bad or displeasing). 

У низці робіт, присвячених дослідженню емоційно-оцінної лексики, класифікація даного лексичного 
пласту проводиться на підставі того факту, чи є слово однозначним чи багатозначним [10: 89]. 
Однозначні емоційно-оцінні слова настільки яскраво виражають емоційну оцінку, що ця властивість 
лімітує сферу їхнього вживання та обмежує семантичний простір до одного значення. Багатозначні 
слова, як правило, емоційно-нейтральні у своєму основному значенні, але при метафоричному вживанні 
даний лексичний пласт отримує яскраве, образне емоційно-оцінне забарвлення. 

Частина переносних використань не застосовується нами в мовленні та існує лише в тексті певного 
автора. Це індивідуальні (авторські) метафори та метонімії: Listen, Jeff is a fling [7: 83]. 

Лексема ''fling'' у своєму словниковому значенні має наступнi дефініції: a short period of enjoyment 
when you do not allow yourself to worry or think seriously about anything; a short sexual relationship with sb. 
[6]. Звідси випливає, що дане слово використовується у переносному значенні, так само як і лексема 
''beasty'' у наступному прикладі: You’re such a total beasty [7: 17]. 
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Їхня образність максимальна, використання пов’язане лише з авторським текстом; в словниках ці 
переносні значення не відображаються. 

Інші метафори та метонімії є загальновживаними, вони не ''прив’язані'' до певного тексту та 
використовуються носіями мови в різних ситуаціях – переважно в розмовній мові. Їх образність менша, 
ніж у авторських, але чітко відчувається носіями мови; вони відображаються у словнику та мають 
маркер переносне [11]. 

Аналіз літератури, присвяченої вивченню даного питання, дозволяє зробити висновок про те, що 
емоційно-оцінна лексика часто піддається модифікації у плані посилення категоричності за допомогою 
категорії експресивності, що, у свою чергу, підсилює перлокутивно-ілокутивний ефект.  

Виходячи із трактування експресивності у вузькому змісті, відповідно до якого експресивність є 
"посиленням якості та кількості сигналу" [2: 122], можемо вважати прийнятним для даного дослідження 
положення про те, що пейоративна лексика є пластом емоційно-експресивної оцінної лексики. 

Потрібно зазначити, що посилення ефекту виразності висловлення найчастіше досягається шляхом 
використання в його межах емоційно-оцінних слів із функціонально-стилістичним маркуванням. 
Експресивність таких слів обумовлена специфічним узусом даної лексики, а також традицією її 
вживання. Стилістично забарвлена емоційно-оцінна лексична одиниця, що використовується в 
нетиповому для неї контексті, надає висловленню емоційно-експресивного оцінного значення. Таким 
чином, практично всі лексичні одиниці можуть виражати емоційну оцінку в контексті певного 
висловлювання. На нашу думку, звертання до функціонального аспекту мови дозволяє виявити додаткові 
особливості та характеристики емоційно-нейтральних мовних одиниць, що представляють собою 
резервний засіб емоційно-експресивної оцінної номінації. 

Враховуючи викладені вище положення, ми притримуємося думки М. А. Ягубової про те, що мовна 
емоційна оцінка виникає в результаті появи оказіональних сем, які не входять у системне значення слова, 
а надаються контекстом. Виходячи з даного визначення, основним засобом вираження мовної емоційної 
оцінки є емоційно-оцінні семантичні новотвори.  

Під емоційно-оцінними семантичними новотворами розуміються слова, у яких під дією контекстних 
умов, з однієї сторони, та онтологічних характеристик самого слова, з іншої, виникають не зафіксовані в 
словниках оказіональні емоційно-оцінні значення. Проте, потрібно пам’ятати про нетотожність понять 
оказіонального слова та оказіонального значення. В якості оказіонального значення слова розглядається 
"значення, не зафіксоване в словнику, а таке, що виникає у нього в певному контексті в мові під впливом 
загальної цільової спрямованості тексту та таке, що представляє собою стилістично значимий засіб 
номінації" [12: 33]. Позаяк оказіональне слово одиничне та невідтворне в мові, адже воно як авторський 
неологізм чи ситуативний лексичний неологізм виникає внаслідок індивідуального узусу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, для визначення критеріїв та методів 
ідентифікації пейоративної лексики необхідно брати до уваги, що пейоративна лексика є негативною, 
емоційно-навантаженою експресивною оцінністю. Опис поля пейоритавності починається від 
абсолютного оцінного предикату ''bаd'', беручи до уваги контекстуальний компонент і пам’ятаючи, що 
все ж він не є ядром пейоративності. Серед критеріїв та методів визначення пейоративів ми виділяємо: 
словникові маркери, а також особливі вказівки, що містить словникова стаття стосовно специфіки 
вживання даної лексичної одиниці; наявність у дефініції слів суб'єктивно-емоційної оцінки, тобто слів, 
що виражають емоції та емоційні стани; наявність у дефініції слів об'єктивно-емоційної оцінки, що 
означають властивості та якості, що викликають схвалення або несхвалення; наявність у дефініції слів 
значень, які вживаються для позначення експресії, чи слів – інтенсифікаторів. 

Питання щодо визначення критеріїв та методів пейоративної лексики, як показано, є питанням 
актуальним та відкритим, яке вимагає подальшого дослідження. 
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Кульчицкая О. В. О некоторых критериях и методах определения пейоративной лексики. 

В статье выделены критерии и очерчены методы определения пейоративной лексики, исходя из 
положения, что пейорация трактуется как негативная, эмоционально-нагруженная экспрессивная 

оценочность. Внимание уделено категориям оценки, экспрессивности и эмотивности, которые 
неотъемлемо связаны с пейорацией. В статье также рассмотрена смысловая структура пейоративов 

и проанализированы их особенности. Выделяется контекстуальный компонент и рассматривается 
вопрос стилистической маркировки пейоративной лексики. 

Ключевые слова: пейоративы, эмотивность, экспрессивность, оценочность, контекст. 

Kulchytska O. V. About Some Criteria and Methods of the Pejoratives’ Definition. 

The criteria and methods of the defining pejorative lexis are highlighted in the article. Pejoration is treated as a 
negative, emotionally-loaded expressive evaluation. The attention is drawn to the categories of evaluation, 

expressiveness and emotiveness that are inherently related to the pejoration. The semantic structure of 
pejoratives is considered and their peculiarities are analyzed. The description of pejoratives’ semantic field 
begins from the absolute evaluative predicate ''bad'', taking into consideration the contextual component and 

bearing in mind that it is not its core. The question of the stylistic marking of the pejorative language is studied. 
Among some criteria and methods of the pejoratives’ definition we distinguish the following: words markers and 

peculiar indicators, that are in the dictionary’s article, about the usage of the given word; words of the 
subjectively-emotional evaluation that are present in the definition, that are words, that express emotions and 

emotional states; words of the objectively-emotional evaluation that are present in the definition, that are words, 
that express qualities, that bring up the approval or disapproval; words that are used to denote the 

expressiveness or words-intensifiers that are in the definition of the dictionary’s article. 

Кey words: pejoratives, emotiveness, expressiveness, evaluation, context. 
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ЭТНОСПЕЦИФИКА ОЦЕНОЧНОЙ СЕМАНТИКИ АНГЛИЙСКОЙ И УКРАИНСКОЙ 
ТОПОНИМИЧЕСКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ 

В статье рассмотрена английская и украинская топонимическая фразеология с точки зрения оценочной 
семантики. В силу высокого эмоционально-оценочного потенциала фразеологических единиц, в целом, и 

фразеологических единиц с топонимическим компонентом, в частности, эти единицы являются 
интересным объектом сравнительного изучения в терминах культурной оппозиции ''свое-чужое'', что 

способствует выявлению этноспецифического колорита исследуемых единиц в английской и украинской 
языковых картинах мира. 

Ключевые слова: фразеологическая единица, топоним, топонимическая фразеология, оценочная 
семантика, национально-фразеологическая единица, национально-культурная семантика. 

1. Введение. Изучение фразеологии как части языковой картины мира и одного из инструментов 
репрезентации экспрессивно-оценочного отношения представителей различных лингвокультур к 
явлениям окружающей действительности способствует выявлению национально-культурной семантики 
изучаемых единиц. Носителем национально-культурного компонента в коннотативном значении 
фразеологической единицы (далее ФЕ) является топоним, который в составе ФЕ теряет функцию 
идентификации и индивидуализации и превращается в способ оценочной характеристики объектов, 
аккумулируя социально-историческую, интеллектуальную, экспрессивно-эмоциональную информацию 
конкретного национального характера. 

Аксиологический аспект изучения фразеологических единиц с топонимическим компонентом (далее 
ФЕТК) предполагает определение того, что представитель того или иного этноса считает ценным и 
каким образом функционируют языковые механизмы, удерживающие в фразеологическом фонде языка 
знания о хорошем и плохом, важном и малозначительном, приятном и неприятном. Изучение 
ценностной картины мира на основе базовых ценностей, отражённых в топонимической фразеологии 
двух разносистемных языков, а также способов порождения оценочных значений в сознании и языке, 
представляется перспективным для выявления сходств и различий в процессе восприятия и оценки 
действительности людьми, принадлежащими различным лингвокультурам. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы оценочной семантики и категории оценки 
подробно рассматриваются в работах Н. Д. Арутюновой, Л. М. Васильева, Е. М. Вольф, А. А. Ивина, 
Ю. М. Лотмана, Ю. С. Степанова, В. Н. Телии, и др., в которых оценочное значение предстает как 
языковая универсалия, специфическим образом преломленная в языках различных типов [1-7]. Под 
оценочностью как компонентом коннотации ФЕ мы понимаем закрепленную в языке способность ФЕ 
выражать положительное или отрицательное отношение говорящего к объекту номинации. Основной 
семой оценки, по мнению Е. М. Вольф, является сема ''хорошо/плохо''. Такое деление обусловлено 
реакцией человеческого сознания на события окружающей действительности и желанием выразить своё 
отношение к данным явлениям [Вольф 2002: 51]. 

Актуальность исследования определяется недостаточной изученностью топонимической фразеологии 
как в английском, так и в украинском языках отдельно, так и тем более в сопоставительном аспекте. 

Объектом исследования являются ФЕТК в современном английском и украинском языках.  
Предметом является описание особенностей оценочной семантики ФЕТК в свете их этнокультурной 

специфики. 
Целью данной статьи является выявление общего и отдельного в эмоционально-оценочной 

семантике ФЕТК в английском и украинском языках. 
Материалом исследования послужили 735 ФЕТК английского языка и 711 ФЕТК украинского языка, 

отобранные способом сплошной выборки из одно- и двуязычных фразеологических словарей [8-17]. 
Этноспецифика оценочной семантики топонимической фразеологии. Аксиологические 

характеристики английских и украинских ФЕТК находят наиболее яркое отражение в рамках 
антропоцентрического подхода, так как субъектом в процессе оценивания того или иного действия или 
явления выступает человек как представитель социума, а топонимический компонент в составе ФЕ 
обладает социальной направленностью, поскольку является не только средством наименования 
географического объекта, но и актуализатором представления определенного лингвосообщества о 
ценности обозначаемого [Ивин 1970: 5]. 

Фразеологические единицы с топонимическим компонентом с отрицательной окраской преобладают, 
так как положительные факторы рассматриваются как норма в отличие от отрицательных факторов, 
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которые считаются отклонением от нормы. Вследствие этого они воспринимаются острее 
положительных или нейтральных явлений.  

И в украинском, и в английском языке среди ФЕ с топонимами, обозначающими объекты за пределами 
области рассматриваемого языка, преобладает негативная коннотация. Культурологическая оппозиция 
''свое – чужое'' является базовой для многих лингвокультур. Ю. М. Лотман отмечает, что пространство, 
которое определяется как ''наше'', ''свое'', ''культурное'', ''безопасное'', противостоит ''их – пространству'', 
''чужому'', ''враждебному'', ''опасному'', ''хаотическому'' [Лотман 1999: 175]. Как справедливо отмечает 
Ю. С. Степанов, ''противопоставление ''свое – чужое'' является одним из главных концептов всякого 
коллективного, массового, народного, национального мироощущения [Степанов 1997: 472]. Оппозиция 
''свое – чужое'' объясняет преобладание негативной или отрицательной коннотации во фразеологизмах с 
''чужими'' топонимами, так как все чужое, инородное чаще всего ассоциируется с чем-либо плохим, 
непонятным, неизведанным. В целом представления о ''своём'' и ''чужом'' играют идентифицирующую роль, 
важную для самосознания и самопознания этноса, а способы вербализации отражают этническое 
самосознание англоговорящих и украиноговорящих лингвосообществ, проявляющееся в принадлежности и 
особом отношении к своей родине, стране, что выражается в высокой степени этноцентризма 
представителей обеих лингвокультур. Своя культура оценивается обычно положительно или завышено 
положительно: ФЕТК the streets of London are paved with gold ''улицы Лондона вымощены золотом'' 
подтверждает идею благосостояния Британской империи; ФЕТК merry England ''добрая старая Англия'' 
коннотирует идеализированное представление об Англии второй половины XVI века во время правления 
королевы Елизаветы Первой; в ФЕ ТК Нема слободи, як на Україні; На Вкраїні добре жити: мед і вино 
пити украинский народ воспевает красоту и благодать родной земли. 

Названия стран и столиц рассматриваемых государств в составе изучаемых ФЕТК – England, London, 
Україна, Київ – представляют большой интерес с точки зрения выражения мнения, суждения, оценки по 
отношению к своей этнической общности ее же представителями.  

С одной стороны, англичане прославляют свою страну: ФЕТК Everything which is good is made in 
England ''Все, что хорошо, сделано в Англии'' подчеркивает веру англичан в то, что все товары, 
производимые в Англии хорошего качества, в то время как ввозимые товары не отличаются добротностью; 
ФЕТК all countries stand in need of Britain and Britain of none ''все страны находятся в зависимости от 
Великобритании, а Великобритания ни от кого не зависит'' свидетельствует о доминирующем положении 
Англии на экономической и политической арене мира. С другой стороны, напротив, англичане способны 
видеть недостатки в своем поведении: Turkey, heresy, hops, and beer came into England all in one year 
''Индюки, ересь, хмель и пиво появились в Англии в один год'' – данная пословица свидетельствует о 
признании англичанами в Англии многих грехов; лень и жестокость англичан ярко выражены в ФЕТК A 
London jury hangs half and saves half ''Лондонский судья половину людей вешает, а половину освобождает''. 
Необходимо отметить, что топонимическая фразеология отражает как желание англичан 
продемонстрировать свое превосходство: to turn (put) the best side to London ''проявить себя с лучшей 
стороны'' (букв.: ''повернуться лучшей стороной к Лондону''), топоним Лондон здесь употребляется в 
значении большого города, в противовес провинциальным городам (те, кто живет в столице или на юге 
Англии, традиционно считают себя выше тех, кто живет в других местах Британии); так и понимание 
собственной глупости: ФЕТК Yorkshire born and Yorkshire bred, strong in the arm and weak in the head 
''рожденный и выращенный в Йоркшире, силен в руках, но слаб в голове'' намекает на ограниченный 
кругозор жителей провинций; he is so dumb you can sell him the Brooklyn Bridge ''он набитый дурак'' 
(Бруклинский мост стал одним из самых больших мостов своего времени, техническим достижением, 
прорывом, чудом инженерной мысли середины XIX века, символом силы, энергии, мастерства; он 
завораживает своей мощью воображение всех туристов). Когда англичане хотят подчеркнуть материальное 
благосостояние человека, то говорят, что он может купить даже Бруклинский мост, т. е. что находится за 
гранью реальности. Но также данную ФЕ употребляют, когда хотят подчеркнуть глупость человека, 
который верит в то, что это действительно возможно; A fool will not part with his bauble for the Tower of 
London ‘''дурак не расстанется со своей безделушкой даже за все богатства Тауэра'', эта древняя пословица, 
создана до 1500 года, в то время когда лондонский Тауэр был хранилищем национального состояния; as 
dull as a Dublin University graduate ''тупой, как у воробья колено'' (в своих заметках Джонатан Свифт 
отмечал глупость, ограниченность студентов Дублинского университета). 

Прозвища штатов, являясь неотъемлемой частью жизни людей, плодом коллективного творчества, 
отражением мировоззрения, выступают как коннотирующие имена, способные не только называть, но и 
оценивать самое существенное качество, в котором отражаются быт, верования, чаяния, фантазия, в них 
заложены порой уникальные сведения о языке и истории народа. Анализ оценочной семантики 
фразеологических прозвищ штатов свидетельствует о наличии в них, наряду с положительными и 
отрицательными коннотациями, множество нейтральных, непосредственно связанных с материальной 
жизнью штатов, например, The Rice State ''рисовый штат'' – прозвище штата Южная Каролина. За основу 
взято название с/х культуры rice, активно выращиваемой в данном штате. Garden of England ''Сад 
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Англии''– прозвище графства Кент, известного своими фруктовыми садами. Land of Cakes ''Страна 
лепешек''– прозвище Шотландии, славящейся своими овсяными лепешками. Некоторые прозвища, 
имеющие отрицательную оценку, образуются путем обыгрывания уже известного прозвища. Например, 
прозвище Land of the Midnight Thaw ''Земля Полуночной Оттепели'' штата Аляска обыгрывает его 
официальное прозвище Land of the Midnight Sun ''Земля полуночного солнца'', причиной которого 
послужила проблема глобального потепления. Официальное прозвище Вашингтона The Evergreen State 
''Вечнозеленый штат'' со временем приобрело прозвище с отрицательной оценкой The Clearcut State 
''штат вырубки деревьев'', возникший по причине активной вырубки зеленых насаждений. Штат Орегон, 
из-за высокого уровня безработицы, носит прозвище Unemployed State ''Штат Безработных'', а Флорида 
из-за истории с подтасовкой голосов на выборах президента в 2000 году получила прозвище Lost Election 
State ''штат проигранных голосований''. ФЕТК the Sick Man of Europe ''больной человек Европы'' передает 
социо-культурную информацию о том, как царь Николай I называл Турцию в 1853 году; в настоящее 
время так называют любую европейскую страну, находящуюся в тяжелом экономическом положении. 
Большинство составляют прозвища с положительной оценкой: Great Land ''великая земля'' – Аляска, 
Land of Opportunity ''земля возможностей'' – Арканзас, What a State! ''Какой штат!'' – Арканзас, Land of 
Milk and Honey ''земля молочных рек и медовых берегов'' – Калифорния, The Last Best Place ''последнее 
лучшее место'' –Монтана, The Colorful State ''живописный штат'' – Нью-Мехико.  

Украинцы превозносят свою столицу во фразеологизмах, ассоциируя ее с центром культурной и 
общественной жизни: Київ – мати міст руських; Дурний і в Києві не купить розуму. ФЕТК, в составе 
которых употребляется топоним Україна, демонстрируют отношение украинцев к своему родному краю, 
как к ''свободной стране'': Пішов на Вкраїну, на степи, на вольнії землі; ''стране, которой не смог 
завладеть враг''; Фашист з України пішов без підошов; Ішли фашисти на Вкраїну – чоботи блистіли, як 
тікали з України – ребра торохтіли; ''стране, в которой хорошо живется''; Ой нема то так нігде, як у нас 
на Вкраїні, ані пана, ані хлопа, ані там унії. Любовь украинцев к своей стране нашла отражение в ФЕТК 
с компонентами-гидронимами Дніпро, Дунай. Трудно представить украинское государство без этих 
полноводных и судоходных рек, крупнейших водных артерий Европы: ФЕТК Фашист думав Дніпро 
переплить – і пішов на дно раків ловить; Красен Дніпро ясної погоди; Дніпро – батько; Нема на світі 
другої України, немає другого Дніпра; ФЕТК Більше, турок, за Дунай виходити не думай; Дунаю не 
перебродиш; Зашедши за Дунай, да й додому не думай подчеркивают значимость Дуная в жизни 
украинского лингвосообщества.  

Однако, украинцам, так же как и англичанам, свойственно благорозумие и осознание того, что 
абсолютное идеализирование Украины невозможно, и это, в свою очередь, вербализовано в 
отрицательной семантике топонимической фразеологии: ФЕТК Україна одному до границь його ланів, а 
другому від колиски до гробу серед злиднів; Хоть бись глядів по всій Україні, добра не знайдеш; Біда 
Україні: і відтіль гаряче, і відсіль боляче проливают свет на непростую историческую судьбу Украины, 
на бедность, на ее территориальную изолированность. 

Рассматривая фразеологизмы, содержащие топонимы, отделенные от территории распространения 
английского языка, можно отметить, что они отличаются негативной коннотацией: on the road to Buenos 
Ayres ''стать девушкой легкого поведения''; the Nuremberg defense ''нюрнбергская защита'' – когда кто-
либо пытается оправдать свое недостойное поведение, ссылаясь на то, что он действовал по приказу, то 
говорят, что он использует ''нюрнбергскую защиту''. Во время судебного процесса в период с 1945 по 
1946 гг. по делу над нацистскими преступниками в Нюрнберге, городе в ФРГ, многие обвиняемые 
преступники отрицали свою вину, ссылаясь на то, что они якобы только выполняли приказы и в 
создавшихся условиях не могли поступить иначе, и поэтому они не считали себя виновными в 
преступлениях, в которых их обвиняли. 

Английские ФЕТК, связанные с топонимами-названиями географических объектов Франции, проявляют 
негативное отношение англичан к данной стране: ФЕТК Paris is worth a mass ''Париж стоит мессы; стоит 
пойти на компромисс ради очевидной выгоды'' употребляется как шутливое оправдание сделки или 
компромисса ради личной выгоды, со ссылкой на пример французского короля (По преданию, эти слова 
произнес вождь гугенотов (французских протестантов или кальвинистов, приверженцев церковного 
реформатора Кальвина) и король Наварры Генрих Наваррский, когда ему, чтобы получить французский 
престол, пришлось перейти из протестантства в католичество); ФЕТК trip up the Rhine ''совершать половой 
акт'' (букв.: ''путешествовать вверх по Рейну'') использовалась в Британской армии после Второй мировой 
войны и обозначала совершение однократного полового акта с немецкой женщиной.  

Критическое отношение к странам третьего мира, а также Китаю, Мексике, Индии, Кубе, можно 
проследить в ФЕТК, которые вербализируют названия различных болезней, наркотикиков: Aztec twostep, 
Bastra belly, Bechuana tummy, Bombay crud, Cairo crud, Dehli belly, Hong Cong dog, Karachi cork, Rangoon 
runs, Spanish tummy, Tokyo trots ''расстроство желудка''; ФЕТК Rangoon itch ''грибковая половая инфекция'' 
связана с тем, что в г. Рангун до 1989 г., крупнейшем экономическом центре Мьянмы, бывшей Британской 
колонии Бирмы, в котором проживали представители разных национальностей (бирманцы, карены, шаны), 
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абсолютно отсутствовала система здравоохранения, что вызывало данное заболевание; ФЕТК the black hole 
of Calcutta ''маленькое, тесное и душное помещение'' (букв.: ''черная дыра Калькутты'') связана с 
историческим фактом, имевшим место в колонии Англии – Индии в 1756 году, когда после сдачи форта 
Уильяма бенгальский правитель Сурайа Доула посадил 146 британских пленников в ночь с 20 на 21 июня 
1756 г. в крохотную тюремную камеру размером 5,5 х 4,5 м и только 22 мужчины и одна женщина выжили; 
China white 1. ''чистый или почти чистый героин'', 2. ''фентанил, синтетический наркотический анальгетик''; 
Acapulco gold ''крепкая, коричневато-золотая марихуана из Мексики''; ФЕТК Havana rider ''пассажир, 
который пытается захватить самолет'', используящаяся в американских авиакомпаниях, происходит от 
названия самого популярного места назначения угонщиков – Гаваны. 

Однако положительная оценка в английских ФЕТК с топонимом Рим (Италия) свидетельствует о 
восприятии англичанами Римской империи как центра мира с развитой сетью дорог и господствующей 
религией – католицизмом, высоко ценящим и почитающим Папу Римского: ФЕТК all roads lead to Rome 
''все дороги ведут в Рим'' связана с центральным положением Рима, который в средние века был 
''столицей мира''; it is ill sitting at Rome and striving with the Pope ''нехорошо сидеть в Риме и бороться 
против Папы римского''; ФЕТК Rome was not built in a day ''Рим строился не один день'' показывает то, 
что потребуется много времени, чтобы сделать работу тщательно, и не стоит спешить или ожидать, что 
она сделается быстро. 

Также необходимо отметить, что в английском языке были обнаружены фразеологические единицы с 
именем собственным, возникшие на американской почве, которые по большому счету отличаются 
нейтральной окраской: California bible, California prayer book ''колода игральных карт, калифорнийская 
библия''; California blanket ''газета, в которую заворачиваются бездомные''; California kiss-of, Hollywood 
kiss-of, New-York kiss-of ''увольнение, освобождение от работы, смерть''; Port Arthur tuxedo ''рабочая 
одежда, смокинг из Порт-Артура''; San Quentin quail ''привлекательная молодая девушка, за связь с 
которой можно угодить в тюрьму Сан-Квентин''. 

Положительная оценочная семантика наблюдается в украинских ФЕТК, которые связаны 
непосредственно с историческими событиями, происходившими в период Второй мировой войны, 
репрессий украинского народа, повсеместной иммиграции украинского народа. Украинский народ 
отдает дань Москве, Сталинграду за их значительную роль в войне против немецких захватчиков: 
Гітлер Берлін просвистав, а до Москви не достав; Гітлер на Москву наступав – усе по дорозі забрав, 
назад спішив – усе загубив; Побачив фашист Москву, як свою потилицю; Думав Гітлер у Москві 
побувати, та костей не зібрав; Пропав як фашист під Сталінградом; Зайшов фашист у Сталінград – ні 
вперед, ні назад; Близько лікоть, да не вкусиш, рядом Сталінград, да не візьмеш; Гітлер ''рівняє коліна'' 
від Сталінграда до Берліна. 

Украинский народ демонстрирует негативное отношение к Германии через ФЕТК, которые 
отражают печальные страницы украинской истории, в частности, процесс вывоза украинских девушек, 
женщин для работы в Германии во время оккупации украинских земель фашистскими захватчиками: 
Попалася в Германію горе своє витужить: у сльозах хустку випере, а на грудях висушить. 
Послевоенный период принес Украине немало горя. Начался массовый поток украинских иммигрантов 
на территории Европы и Америки в поисках лучшей судьбы для себя и своих поколений. Америка 
позиционировала себя как ''страну больших экономических возможностей и политических свобод'', 
однако украинский народ испытал все трудности жизни на чужой земле: ФЕТК Канада добрий край, як 
не маєш грошей, то здихай; У Вінніпегу не сиди, бо дочекаєшся біди передают информацию о первой 
волне украинской эмиграции, а именно, жителей Буковины и Галичины в Канаду в период с первой 
четверти XIX века до начала Первой мировой войны; ФЕТК Лондон і Вашінгтон брешуть в один тон 
вызывает ассоциации с историческим фактом времен Первой мировой войны, когда представители двух 
государств в лице правительства Ллойд Джорджа в Англии и президента Томаса Вудро Вильсона в 
Америке погрязли в паутине интриг и заговоров, и их международная политика давала невыполнимые 
обещания перед своими и чужими народами; В Америці хмарочоси, а трудящі голодні і босі; Велике 
місто Вашингтон, але земля круг нього не крутиться; Для усього тепер світу віє чадом з Уолл-стріту; 
Вашінгтон про війни мріє, та дурні його надії. После экономического кризиса 30-х годов и Второй 
мировой войны украинцы временно иммигрировали во Францию, так как в то время ''земля франков'' не 
отличалась особой экономической стабильность, и в результате она приобрела негативную коннотацию: 
І в Парижу має чоловік грижу; Вези овес і до Парижу, а не буде з вівса рижу. 

Стоит отметить, что в украинской топонимической фразеологии яркий эмоционально-экспрессивный 
рисунок ФЕТК создают, наряду с непосредственно топонимами, такие имена нарицательные, как біда, 
злидні: ФЕТК Од Чакова (Очаків – Чаків) до Кракова – скрізь біда однакова; Золотоноша – кругом 
хороша: округи вода, посередині біда; В Луцку (Луцьк-Луцк) все не полюдску: навколо вода, а в середині 
біда; Вези біду і до Львова, то все біда однакова; Сосниця – розкішниця: великі вжитки, кругом вода, а 
всередині біда; Поїдемо до Кракова, там біда однакова; Кам'янець – вінець: кругом вода, всередині біда; 
І в Кракові злидні однакові подтверждают, что независимо от национальностей, места жительства, люди 
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имеют типичные проблемы и универсальные потребности. Важно отметить, что экономическое и 
социальное положение везде одинаковое, простой народ страдает как в столице, так и в других местах 
Украины и за ее пределами.  

Выводы. Изучение оценочной семантики ФЕТК, в которых центром экспрессивно-эмотивного 
значения выступает топоним (носитель и транслятор социо-исторических фактов о духовной и 
материальной культуре, национальном менталитете определенного лингвосоциума), свидетельствует о 
том, что ценностное отношение к окружающей действительности присутствует как у представителей 
английской, так и украинской лингвокультур.  

В значении ФЕТК актуализируется бинарная импликация ''свое – чужое'', демонстрирующее 
преобладание негативной коннотации во фразеологизмах с ''чужими'' топонимами, так как все чужое, 
инородное чаще всего ассоциируется с чем-либо плохим, непонятным, неизведанным. При этом 
отрицательное отношение к другим странам равно проявляется в английском и украинском 
лингвосообществах. Они одинаково негативно воспринимают ''чужую'' страну. Своя же культура 
оценивается обычно положительно или завышено положительно. Однако, английским и украинским 
лингвокультурам присуща самокритика по отношению к своей стране.  
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Хохлова В. О. Етноспецифіка оцінної семантики англійської та української топонімічної 
фразеології. 

У статті розглянуто англійську та українську топонімічну фразеологію з погляду оцінної семантики. В 
силу високого емоційно-оцінного потенціалу фразеологічних одиниць, загалом, і фразеологічних одиниць з 
топонімічним компонентом, зокрема, ці одиниці є цікавим об'єктом порівняльного вивчення в термінах 

культурологічної опозиції ''своє-чуже'', що сприяє виявленню етноспецифічного колориту досліджуваних 
одиниць в англійській та українській мовних картинах світу. 

Ключові слова: фразеологічна одиниця, топонім, топонімічна фразеологія, оціночна семантика, 
національно-культурна семантика. 

Khokhlova V. A. Ethno-Specificity of Evaluation Semantics of the English and Ukrainian Toponymic 
Phraseology. 

The present article deals with the British and Ukrainian toponymic phraseology in terms of its evaluation 
semantics. The object of investigation is phraseological units with the toponymic component in the modern 

English and Ukrainian languages. The subject is the description of the features of phraseological units' 
evaluation semantics with the toponymic component in terms of their ethnic and cultural identity. The purpose of 

this article is to identify general and individual in the emotional evaluation semantics of phraseological units 
with the toponymic component in the English and Ukrainian languages. Due to the high emotional and 

evaluative potential of phraseological units, in general, and phraseological units with the toponymic component, 
in particular, these units can be treated as an interesting object of study in terms of the comparative analysis 

from the point of view of the culturological opposition ''one’s own – somebody else's'' (native – strange), which 
contributes to the identification of ethno-specific coloring of units under study in the English and Ukrainian 
language model of the world. The study of evaluation semantics of phraseological units with the toponymic 
component in the English and Ukrainian languages shows the predominance of the negative connotation in 
phraseological units with ''foreign'' place names, as all foreign is commonly associated with something bad, 

incomprehensible and unknown. English and Ukrainian culture is evaluated positively though some self-
criticism in relation to their own countries is inherent. 

Key-words: phraseological unit, toponym, toponymic phraseology, evaluation semantics, national-cultural 
semantics. 
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ПРОБЛЕМА ЖІНОЧОЇ СВОБОДИ ТА САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ  
У ПОВІСТІ Т. ШЕВЧЕНКА ''МУЗЫКАНТ'' 

У статті розглянуто особливості виявлення свободи особистості жінки у російськомовній повісті 
Т. Шевченка ''Музыкант''; з’ясовано питання жіночої самоідентифікації через схеми ''(асексуальна) 

жінка-дружина'', ''закохана жінка'', ''сексуально запитана жінка'', ''жінка-подруга'' в контексті любові 
й творчості крізь призму кохання й стосунків між статями; знайдено корені сучасного сприйняття 

жінки, її місця і ролі в житті суспільства. 

Ключові слова: особистість, самоідентифікація, вибір, культура патріархату, модель фемінності. 

 
''Ніхто не може звільнити жінку, окрім неї самої…'' 

Н. Кобринська. 
 

Постановка проблеми. У творчості Т. Шевченка, як поетичній, так і прозовій, значне місце займає 
проблема жіночої долі. Варто зауважити, що творче становлення Т. Шевченка відбувалось в такий час, 
коли жінка перебувала в становищі двічі поневоленої. Він говорив про свободу жінки як особистості та її 
самоідетифікацію у час, коли мірилом всього людського був чоловік. Шевченко поставив жінку в центрі 
всіх рівнів суспільного життя, інтерпретуючи проблему не поза межами інтимних стосунків. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Історія шевченкознавства налічує чимало досліджень, 
присвячених жіночій проблемі. Зокрема до питання жіночої долі у творчості Т. Шевченка одним із 
перших звернувся І. Франко, акцентуючи свою увагу на образі жінки-матері. С. Балей у своєму 
дослідженні ''З психології творчості Шевченка'' науково осмислює жіночі образи, розглядаючи їх як 
реалізацію фемінної душі автора. Серед останніх досліджень в області шевченкознавства, які стали 
прикладом нетрадиційного прочитання Шевченка, виділяються розвідки Г. Грабовича та О. Забужко. 
Так, Г. Грабович у дослідженні ''Шевченко як міфотворець: Семантика символів у творчості поета'' 
висуває гіпотезу про матріархальність як основну характеристику міфомислення Т. Шевченка. У розвідці 
''Шевченків міф України: Спроба філософського аналізу'' О. Забужко вибудовує жіночий міф Шевченка. 
Цікавим є дослідження Ю. Гончар ''Сердечний рай'', в якому сформовано модель гендерного аналізу 
художнього світу письменника.  

Мета статті – розглянути особливості інтерпретації жіночої свободи в прозовій творчості 
Т. Шевченка; показати на прикладі повісті ''Музыкант'' корені сучасного бачення ролі і місця жінки в 
житті суспільства та її самоідетифікації. 

Виклад основного матеріалу. До питання свободи особистості зверталось багато науковців і 
письменників. Оскільки це поняття полісемантичне, дати на нього однозначну відповідь неможливо. 
Свобода особистості – це і питання про свободу волі, і про вибір, і про взаємозв'язок різних компонентів 
структури особистості: вольового, раціонального, ціннісного [1]. Сартр вважав людину вільною істотою і 
наголошував на тому, що вона є тим, ким намагається бути, сама визначає своє майбутнє і проектує 
власну долю. А. Камю наголошував на ілюзорності свободи, зазначаючи, що свобода – це ілюзія, і вся 
проблема полягає в тому, наскільки ця ілюзія реальна. І. Кант визначає своєрідним полем діяльності 
свободи моральність людини, в якій він бачить ту суттєву якість, що відрізняє і підносить особистість. 

Російський філософ М. Бердяєв називав свободою власну незалежність, творчу силу, визначав цим 
поняттям особистість зсередини. Свобода у Бердяєва первинніша за істину, досконалість, красу. Вона 
взагалі трансцендентна щодо всіх інших категорій. Це ''чиста творчість'', яка може виразити себе повно 
тільки в мистецтві або любові і є священною. Філософ вважав, що людина – це вільний, надприродний 
дух, мікрокосмос, який характеризує субстанціонально присутня вільна енергія, творча енергія.  

У контексті проблеми виявлення жіночої свободи у творчості Т. Шевченка важливими є погляди 
українського філософа, сучасника Кобзаря, П. Юркевича. Він вважав, що призначення людини та її 
вартість не вичерпуються її несвідомим служінням цілям роду. Жінка не відповідає своїй ідеї лише тому, 
що вона народжує дітей і підтримує існування людського роду: у цьому служінні ідеї роду вона має 
здійснити ідею людини, вона має виявити свою вартість не як самиця, а як людина [2: 159]. 

Питання свободи Т. Шевченко вирішує комплексно: це самоідентифікація людини як особистості й 
реалізація цієї свободи не тільки внутрішньо, але й зовні. Внутрішня свобода – це та свобода, яка не 
вимірюється жодними моральними законами. Вона поза правилами і умовностями. Все, що підказує серце, 
є моральним. Слухаючи своє серце, йдучи за любов’ю і створюючи власний внутрішній (душевний) світ, 
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людина вивищується над світом зовнішнім і досягає гармонії. Зовнішньо свобода виявляється у боротьбі 
проти несправедливості та неволі людини на фізичному, духовному, соціальному рівнях.  

У російськомовній повісті Тараса Шевченка ''Музыкант'' чітко вимальовується проблема жіночої 
свободи, яка проявляється у всіх сферах життя: свобода творчості, свобода вибору, свобода дій. 
Ніла Зборовська у розвідці ''Феміністичні роздуми: На карнавалі мертвих поцілунків'' зауважує, що 
феміністична проблема самозвільнення, самоствердження і духовної свободи жінки є проблемою 
власного жіночого вибору, волевиявлення. Жінки самі є творцями своєї долі в патріархальному світі, 
змальованому Т. Шевченком. Але так чи інакше, всі прояви жіночої свободи осмислюються переважно в 
контексті любові, а творчість – крізь призму кохання й стосунків між статями.  

Дослідниця А. Тьомкіна виділяє п'ять схем самоідентифікації жінки: ''(асексуальна) жінка-дружина'', 
''закохана жінка'', ''сексуально запитана жінка'', ''жінка-подруга'' [3]. Цими схемами будемо оперувати у 
даній статті. 

С. Павличко зауважує, що культура патріархату навіть під маскою оспівування несе в собі глибинні 
структури зневаги до жінки, апологію її експлуатації, в тому числі й, насамперед, сексуальної [4: 26]. 
Нічим не примітний Арновський вивищується за рахунок соціального та матеріального положення 
старшої жінки. Навіть у ситуації, коли чоловік повністю залежний від жінки, він продовжує її зневажати, 
пригноблювати її жіночу сутність, зазіхати на її честь, бо ж молодий чоловік старої поміщиці виявився 
справжнім ''султаном'', який заснував разом із театром ще й власний гарем. Таким чином, Арновський 
''повертає жінку в її ''законне'' маргінальне становище жертви'' [5]. Замість очікуваного примарного щастя 
народжуються самотність і нереалізованість у коханні, які стають причиною душевної дисгармонії, і 
фактично прискорюють смерть жінки. Те, що поміщиця помилилась, поклавши на вівтар примарного 
кохання не тільки своє життя, але й майбутнє дочок – одна справа, інша, що ця помилка – її власна, це 
помилка її вибору. Відтак, поміщиця втілює модель "охочої жінки", що націлена на отримання тілесного 
задоволення. Та від самого початку цей союз позначений деструктивністю, а відтак і приреченістю. 
Скалічений шлюб породжує скалічене суспільство. Тому логічно, що у цього подружжя немає дітей. 

Після смерті дружини Арновський стає взірцем розпусти. Він змальований не просто як спокусник, 
який зводить дівчат. Варто зауважити, що згоду на сексуальну жертовність дівчата виявлять у переважній 
більшості самостійно, вбачаючи у зв'язку з ним квиток на потяг, що помчить їх у вищий світ. Так, панна 
Тарасевич, обдарована акторською майстерністю, прагне слави і визнання свого таланту. Вона робить 
вибір: залишитись ніким незнаною, але з незаплямованою гідністю, чи стати акторкою великої сцени і 
використати своє тіло як інструмент для досягнення заповітної мрії. Панночка стає коханкою Арновського і 
отримує можливість творчої реалізації. Тіло у цьому випадку не розглядається як щось сакральне чи 
гріховне. Це лише вмістилище невгамовної душі й високого духу творчості, які в тандемі породжують 
свободу. Коли панночка вагітніє і народжує мертву дитину, Арновський лишає її у Петербурзькій лікарні 
під іменем своєї кріпачки. Там і зустрілась вона з Тарасом, якому розповіла свою сумну історію. Сповідь 
панночки Тарасевич повна болю, розкаяння і суму за життям, що тане, але це плата за свободу, яка, за 
Бердяєвим, є глибшою за будь-яке буття: ''О! будь я проклята! проклята! и проклята! Я все забыла для 
искусства и для столицы, все! всем пожертвовала! И вот результат моей великой жертвы! – Нищая! в 
больнице и вдобавок под именем его крепостной девки!'' [6: 217]. В образі панночки Тарасевич втілена 
схема ''сексуально запитана жінка'', яка реалізує принцип морального задоволення через тіло.  

Поряд з увагою до окремо взятої людини автора цікавить її гармонійний розвиток і реалізація у 
шлюбі, родині, соціумі, державі як запорука гармонійного майбутнього народу, становлення ''раю на 
землі'' [6: 127]. Подружжя Антона Адамовича і Мар’яни Акимівни, на виховання до яких пани з Дигтярів 
віддають своїх малолітніх дочок, Лізу і Наталю, є втіленням зразкової родини. Вони зрозуміли, що 
подружжя, як сказав Фуко, це спосіб жити в парі, коли двоє стають як одне ціле. З драматизмом описує 
Шевченко стан Мар’яни Акимівни, яка після того, як чоловік поїхав у справах до Полтави, місця собі не 
знаходить, її глибоко засмучує і відсутність Антона Адамовича: ''Бедная женщина, – подумал я, глядя ей 
вслед. – Неужели так тесно сдружилася ты с ним, что не можешь один день прожить без него? 
Счастливая, завидная твоя доля. И многие, многие жены тебе вправе позавидовать. А тебе еще больше, 
счастливый, благородный старче, должны завидовать мужья-горемыки'' [6: 237]. Життя на хуторі 
показано Т. Шевченком у поетичному світлі: це замальовка сімейної ідилії, спокою, рівноваги й 
абсолютного щастя. Юлія Гончар у монографії ''Сердечний рай'' виділяє такі мотиви у зображенні 
Т. Шевченком стосунків чоловіка та жінки: самотності, відособлення, деструктивних стосунків і єднання 
[7: 130]. Саме мотив єднання є визначальним у зображенні родини Антона Адамовича та Мар’яни 
Акимівни. Він є репрезентацією прагнення одухотвореної гармонії чоловічого і жіночого [8: 131]. При 
цьому, відповідно, у кожного з подружжя є свій особистий простір, в якому реалізовуються обов’язки та 
інтереси. Так, Антон Адамович має власну хату-кабінет, в якому працює, а Мар’яна Акимівна – власну 
хату-майстерню, в якій займається суто жіночими, ''прозаїчними'' справами. Але поза цим розподілом 
обов’язків, Мар’яна Акимівна ''осталася в душе артисткой и любила в часы досуга забывать свое 
прозаическое насущное существование и уноситься в мир созвучий, в небесные пределы божественной 
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фантазии'' [6: 201], а Антон Адамович – не тільки лікар за професією, але і винахідник за інтересом. 
Мар’яна Акимівна репрезентує модель ''жінки-подруги'', в якій об’єктом задоволення є ''ми''.  

У повісті ''Музыкант'' Т. Шевченко показує провал стереотипних моделей фемінності, які орієнтують 
жінку на самореалізацію через зв'язок із чоловіком у межах традиційних ролей матері, господині, 
дружини. Патріархальному дискурсові притаманне есенціалістське розуміння основного ''природного'' 
покликання та, відповідно, пріоритетності материнської ролі жінки [9]. Це означає, що крім виконання 
материнської місії, жінка також має право бути людиною. При цьому очевидно, що роль матері для 
жінки у Шевченка не стає другорядною, чи неважливою.  

В образі Софії Самійлівни письменник не романтизує материнське начало і не вимагає від неї 
материнської самопосвяти. Це – модель так званого формального материнства. Для неї сама тільки 
згадка про дітей розцінюється як антикомплімент її красі та молодості. Спосіб життя великосвітської 
дами, який передбачає постійні бали і прийоми просто не залишає часу на дітей: ''Вот что: Софья 
Самойловна, мать их по названию, великосветская дама. А главное – красавица. И притом, как дама 
светская, она после каждого бала (а их у нас в году бывает три, а в высокосный и четыре) должна отдать 
визиты своим гостям, а гостей, вы сами видели, сколько наехало – а 17 сентября так вдвое столько 
наедет, несмотря ни на какую погоду, потому что она сама тогда бывает именинница. Пока отдаст 
визиты, смотрит – другой бал готовится, там третий. Так и год проходит. А там, если выберется время, 
надо и в Петербург съездить. ''А то, – говорит, – между этими хохлами совсем очерствеешь''. Так сами 
посудите, до детей ли ей при такой жизни'' [6: 199]. І хоча письменник дає своїй героїні право на свободу 
дій, все ж, не втримується від зауваження щодо правильності такого рішення (віддати дітей на виховання 
в чужу сім’ю): ''Я с вами согласен, что она умно сделала; но хорошо ли, это другой вопрос'' [6: 200]. 
Загалом, безглузда смерть Софії Самійлівни та її чоловіка має своє раціональне пояснення: подружжя 
виявилось ущербним і нездатним стати повноцінною родиною, а відтак – приреченим на загибель.  

Після смерті батьків Ліза стає вихованкою сестри пана Арновського, ''неписьменної, старої, паскудної 
дівки''. В уста музиканта Т. Шевченко вкладає думку про необхідність якісної освіти саме для жінок: 
''Что если бы хоть какое-нибудь образование этой девушке? Это была бы совершенная Семирамида или 
Клеопатра'' [6: 231]. Освіта допомогла б дівчині спрямувати свій природний розум та кмітливість у 
правильне русло. Ліза свідомо робить вибір, її ніхто не змушує виходити заміж за пристаркуватого 
чоловіка з сумнівною репутацією. Вона розуміє, що скориставшись своєю красою, насамперед тілесною, 
зараз – в майбутньому досягне повної свободи як матеріальної, так і духовної. Заміжжя Лізи не викликає 
схвалення збоку Антона Адамовича та Мар’яни Акимівни, Наталя щиро жаліє сестру, яка не зрозуміла 
справжню цінність людського щастя, а Тарасу ''грустно смотреть на это милое созданье, так 
бесчеловечно нравственно изуродованное'' [6: 232]. Врешті Ліза закохується в молодого гусара і кидає 
Арновського у хворобливій старості. При чому, в цій ситуації вона проявляє не легковажність, а 
мужність і силу. Вона показує, що сама керує своїм життям, сама обирає, як жити і кого кохати, а це є чи 
не найвищим проявом особистої свободи. І. Кант розмірковуючи про суть свободи, сформулював 
принцип автономії моралі: все, що робить людина, повинно виходити, насамперед, від її волі і розуму. 
Шевченко певною мірою моралізує і вчить правилам моральності, але врешті відпускає Лізу у ''вільне 
плавання'' і навіть лишається задоволений її розплатою за всіх скривджених Арновським дівчат. У мотиві 
''неприродного'' шлюбу, який набуває потворних рис, втілена ідея викривленого, аномального 
суспільства, і, відповідно, занепад такої форми стосунків – це новий шлях, вияв протесту проти 
дисгармонії життя як окремої людини, так і світу загалом.  

Людина, прагнучи позбутись екзистенційної самотності, в той же час хоче залишатись повноправним 
господарем особистого простору. Г. Грабович зауважує, що прокляття світу, змальованого Шевченком, 
полягає в непримиренній суперечності чоловічої та жіночої сторін, в неможливості їх об’єднання для 
дальшого продовження роду й розвитку. Аналізуючи поетичний доробок письменника, дослідник 
доводить, що у ''світі покриток, москалів і їхніх позашлюбних дітей'' можливість гармонійного шлюбу 
зводиться до неможливого, а сім’я як суспільна одиниця виявляється недієвою [7: 68, 95]. Але у повісті 
''Музыкант'' Т. Шевченко показує інший бік медалі: це віра у можливість побудови ідеальної сім’ ї, і 
відповідно, ідеального суспільного ладу, яка за О. Забужко можлива при умові зречення від ''злої волі'' 
(зовнішнього і внутрішнього руйнування) і вияву ''доброї волі''. Так, сестра Лізи, Натуся, змальована 
Шевченком як дівчина надзвичайно поетичної натури, до того ж, музикально обдарована. Вона 
шляхетного походження і не зважає на умовності. Її серце само обирає, кого кохати. На шляху 
досягнення чоловічо-жіночої гармонії соціальне становище не стоїть. Врешті відбувається поєднання 
двох поетичних натур, яке стало зразком ідеального сімейного щастя. В шлюбі Натусі й Тараса втілена 
ідея так званої соборності. Але не соборності між чоловіками в патріархальному світі, а ''побратимства'' 
між чоловіком та жінкою, ''сплаву мужа з братом''. І цей ''сплав'' не має відтінку інцесту. Адже стосунки 
між чоловіком і жінкою не вимірюються тільки сексуальними стосунками. Тарас помічає, передусім, не 
еволюцію жіночої привабливості Натусі, а розвиток її розуму, освіченості, глибини душі і поетичність 
натури: ''Что это за чудное создание! И в этих летах (ей четырнадцатый год) сколько глубокого чувства и 
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недетского ума… Наташа день ото дня становится все краше и милее. И что за умница, что [за] 
скромница!... Глядя на нее, иногда я себя чувствую выше человека'' [6: 228]. Самоідентифікація Натусі як 
жінки відбувається за схемою ''закохана жінка''. Відчутний акцент зроблено на емоційному зв’язку з 
чоловіком, тому сексуальне задоволення визначається на стику між відсутнім і еротичним [3]. 

Мотив ''братання'' віднаходимо і в стосунках вчителя зі своєю сестрою. Після смерті дружини брата і 
чоловіка сестри, вони вирішують жити разом, за принципом: все ж легше. Жінка приносить у дім 
чоловіка затишок і спокій, а водночас обоє позбавляються самотності. В суспільстві, побудованому за 
материнським правом, брат стає для сестри легальним чоловіком, хоча це в жодному разі не означає 
сексуального партнерства [7: 83]. Це партнерство іншої якості, яке передбачає об’єднання з метою 
виховання дітей, налагодження матеріального комфорту та душевної рівноваги. Модель ''братання'' в 
цьому контексті суголосна з першою із п'яти схем самоідентифікації жінки, виділеними А. Тьомкіною: 
''(асексуальна) мати-дружина''. Ця схема характеризується відсутністю сексуального задоволення і 
придушенням своєї сексуальності. 

Висновки і перспективи дослідження. Отже, Т. Шевченко намагається ''звільнити'' жінку від її так 
званого ''природного'' покликання, показує всю умовність цієї дефініції. Жінка у нього, – насамперед, 
людина, з притаманними їй загостреними бажаннями самовираження і творчості, слабостями і 
пристрастями, шуканнями себе, здатністю керувати власним життям і робити вибір. Свобода особистості 
не існує сама по собі, вона виявляється в системі суспільних та приватних стосунків. Так, часто жінка 
страждає, і Шевченко її жаліє всією душею, але моделі ''жертви'', ''приниженої'', ''самотньої'', ''щасливої'', 
''коханої'' вона фактично завжди може собі обрати, несучи за свій вибір повну відповідальність. У 
моделях жіночих образів Шевченка знаходимо корені сучасного бачення на роль і місце жінки в 
суспільстві. Проблема жіночої свободи та самоідетифікації даною статтею у творчості Т. Шевченка не 
вичерпана. Цей аспект можна розглядати на прикладі інших прозових та поетичних творів письменника. 
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Шевчук Д. О. Проблема женской свободы и самоидентификации  
в повести Т. Шевченко ''Музыкант''. 

В статье рассматриваются особенности проявления свободы личности женщины в 
русскоязычной повести Т. Шевченко ''Музыкант''; выясняется вопрос женской 

самоидентификации через схемы ''(асексуальная) женщина-жена'', ''влюбленная женщина'', 
''сексуально востребованная женщина'', ''женщина-подруга'' в контексте любви и творчества 

сквозь призму любви и отношений между статями; отыскиваются корни современного 
восприятия женщины, ее места и роли в жизни общества. 

Ключевые слова: личность, самоидентификация, выбор, культура патриархата, модель феминности. 

Shevchuk D. O. The Problem of the Feminine Freedom and Self-Identity  
in the Novel by T. Shevchenko ''Musician''. 

The problem of the feminine fate plays an important role in both poetic and prose works by Taras Shevchenko. 
It’s important to admit, that Shevchenko’s formation as the creative personality occurred at such period of time, 
when the woman was enslaved. He said about the feminine freedom as about that of personality, and her self-
identity at the time, when the man was considered to be the standard of all human values. Shevchenko put the 
woman in the centre of all levels of the public life, interpreting the problem in terms of the sexual relationship. 

The article discusses the peculiarities of the freedom expression of the feminine personality in 
Taras Shevchenko’s Russian short novel ''Musician''; solves the problem of the female self-identity using such 
patterns as ''(asexual) woman-wife'', ''wife in love'', ''sexually desirable woman'', ''friend-woman'' in terms of 
love and creativity through the prism of passion and relationship between sexes. It identifies the origins of the 
feminine modern comprehension, her place and role in the public life. His woman is, first of all, an individual, 
with inherent keen desire of the self-expression and creativity, weaknesses and passions, identification of the 
place in the world, abilities of the self-control and making choice. Individual liberty doesn’t exist all by itself, 

but is revealed in the system of the public and private relationship. Thus, the woman suffers often, and 
Shevchenko sympathizes with heart and soul, but she can often choose the role of ''victim'', ''humiliated'', 

''lonely'', ''happy'' or ''beloved'', being completely responsible for this choice. In Shevchenko’s patterns of the 
feminine character we find the origins of the modern apprehension of the feminine place and role in the society. 
The problem of the feminine freedom and self-identity in the Shevchenko’s works is not completely settled in this 

article. This aspect can be studied in the context of other writer's prose and poetic works. 

Key words: personality, self-identity, choice, patriarchy culture, femininity model. 
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ФОЛЬКЛОРНА ТРАДИЦІЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВІРШУВАННЯ ПОЕЗІЙ Т. Г. ШЕВЧЕНКА 

У статті висвітлено вплив народного віршування на поезію Т. Г. Шевченка. Вивчено погляди науковців 
щодо ритму, рими та строфіки поета. Розглянуто три тлумачення народності форми творів 

Т. Г. Шевченка. З’ясовано особливості народнопісенної ритміки, які найбільше вплинули на поетичну 
творчість Кобзаря (такі розміри, як 11-12-складники, 13-складник, 14-складник, 8-складник), та 

модифікацій цих рис (використання переносів, непритаманне народній пісні). Звернуто увагу на зміст 
поетичної спадщини та його зв'язок із формою. Вивчено специфіку рими поета паралельно з народними 
піснями. Визначено, що строфи Т. Г. Шевченка вдало побудовані з народнопісенних, але не ідентичні їм.  

Ключові слова: народне віршування, ритмічна структура, народна рима, строфіка народного 
віршування, співвідношення змісту і форми в народному віршуванні та у творчості поета. 

Найбільшим скарбом, яким володіє кожна нація, вважають традиційну культуру. Українці крізь віки 
виробили власну неповторну культурну традицію, яка чарує всіх, хто її торкається. Ця традиція − в 
наших народних казках, оповіданнях, анекдотах, загадках, віршах та піснях.  

Українська народна пісня здавна стала унікальним джерелом пізнання для фольклористів та етнологів, 
істориків і соціологів, котрі вивчають складні життєві процеси становлення світогляду народу, його самобутні 
звичаї і вірування. Кожна нова епоха в історії народу приносила нові пісні, спричиняла появу нових 
фольклорних жанрів, де відбивалися особливості побуту і суспільні відносини. Із цього приводу І. Франко у 
монографії "Студії над українськими народними піснями" наголошував: "Зайва річ говорити про важність і 
вартість українських народних пісень. І серед суспільності, і в науці вони мають вироблену славу. Се одно з 
найцінніших наших національних надбань і один із предметів оправданої нашої гордості" [1: 11]. 

Постановка проблеми. Т. Шевченко і народна пісня – одна з "одвічних" проблем шевченкознавства. 
Відомі різні оцінки, трактування ролі, що її відіграла народна пісня у становленні Т. Шевченка як поета. 
Були спроби ототожнити творчість Т. Шевченка з пісенною традицією, а його самого – з народним 
співцем-кобзарем. 

М. Коцюбинська у "Етюдах про поетику Шевченка" вказує на те, що в міру того, як поглиблювалося 
розуміння народності Т. Шевченка, чіткіше вимальовувалась і картина його художніх взаємин з 
народною піснею. Уже І. Франко висловив деякі принципові положення щодо індивідуального 
переосмислення поетом фольклорних мотивів, сюжетів, засобів. У цьому ж напрямі розвивається і думка 
Ф. Колесси на ґрунті аналізу численних паралелей між творчістю Т. Шевченка і народною піснею. 
Досить повно й ґрунтовно вивчено фольклорні джерела творчості Т. Шевченка в дослідженнях 
М. Рильського, Дм. Ревуцького, О. Правдюка, Т. Комаринця та ін. [2: 66]. 

Для Т. Шевченка народна пісня була не лише засобом задоволення його естетичних потреб та 
суспільно-політичних поглядів. Він вивчав, записував пісні від простих людей, близьких, знайомих. 

Т. Шевченко постійно послуговувався народними піснями у своїх оригінальних творах. Щодо цього 
М. Рильський у монографії "Поезія Т. Шевченка" справедливо вказував на те, що Т. Шевченко у своїй 
творчій практиці часто звертався до народної пісенної форми, іноді цілком зберігаючи її, навіть 
вкраплюючи в свої вірші цілі рядки і цілі строфи з пісень. І далі дослідник продовжив: "Слово стилізація 
тут не годиться. Т. Шевченко інколи почував себе дійсно народним співцем-імпровізатором" [3: 11].  

Щоб стати зрозумілим представникам простого народу, Т. Шевченко повинен був увібрати в свої 
поезії не тільки зміст, але й усі елементи форми української народної поезії. Ознаки співності 
українських народних пісень перейшли у вірші поета. Багато з них мають таку ж ритмічну основу, як 
українські народні пісні, насамперед, коломийкову і трохеїчну. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Сучасні дослідники основою формування ритміки творів 
геніального українського поета вважають взаємодію двох типів віршування – народнопісенного і 
літературного, силабо-тонічного, побудованого на чергуванні наголошених і ненаголошених складів. 

Геній Т. Шевченка увібрав та підсумував найкращі досягнення розвитку українського народного та 
літературного вірша і виробив власні, гнучкі та багаті форми. 

У другій половині ХХ століття проблемою дослідження впливу фольклорного віршування на 
поетичну творчість Т. Шевченка займались М. Рильський, Г. Сидоренко, Н. Чамата, Н. Костенко. У ХХІ 
столітті продовжує активно висвітлювати цю проблему Н. Костенко у таких своїх працях: "Про 126-116-
складовий вірш Т. Г. Шевченка" (2007), "О рифме Т. Г. Шевченко" (2009), "Про риму і строфіку 
Шевченка" (2011). 
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Мета статті. Як саме впливала фольклорна традиція на творчість Т. Шевченка? Які особливості 
ритму, рими, строфіки народного віршування залишили найпомітніший слід у поетичних творах 
Кобзаря? Що особливого вніс поет у свою поезію? 

На ці, актуальні у сучасній фольклористичній науці та шевченкознавстві питання, ми спробуємо 
відповісти у нашій статті.  

Виклад основного матеріалу. Т. Шевченко вдається до таких народнопісенних елементів, як теми, 
мотиви, образи, розміри, особливості рими, строфіки, у всій творчості. Особливо багато їх у творах 
раннього періоду, зокрема у "Гайдамаках" та романтичних баладах "Причинна", "Тополя". В подальшій 
творчості ("Три літа") захоплення народною пісенністю витісняється іншими жанрами (революційна, 
соціально-побутова поема, послання та ін.), а на засланні твори народнопісенного характеру знову 
стають улюбленим його жанром. 

Перш, ніж перейти до безпосереднього аналізу впливу фольклорної традиції на особливості віршування 
поетичних творів Кобзаря, вважаємо за потрібне, коротко звернутись до історії вивчення особливостей його 
ритміки. Адже саме ці особливості були одним із найперших аспектів дослідження поезій митця. 

У науковій літературі існує кілька тлумачень народності форми творів Т. Шевченка. Більшість 
авторів визнавали органічний зв’язок їх із народною творчістю, але одні автори (С. Людкевич, 
М. Сумцов, Ф. Корш, Ф. Колесса, Б. Навроцький, Д. Ревуцький, М. Грінченко, М. Рильський) вважали, 
що він виріс із народної пісні, інші, − що поет звернувся до неї під впливом романтиків (П. Филипович). 
Існує й третя точка зору, яка є дещо упередженою і не сприяє встановленню істини. Її пропагували у 
своїх працях С. Смаль-Стоцький, К. Чехович і частково О. Дорошкевич. Вони бачили у творах 
Т. Шевченка тільки народнопісенну ритміку і не говорили про її зв’язок із літературною традицією. 

Помітними щодо висвітлення особливостей ритміки Т. Шевченка та її зв’язку з народнопісенними 
розмірами в останні десятиліття ХХ ст. були праці Г. Сидоренко, П. Волинського, І. Ралько, Н. Чамати, 
Н. Костенко.  

Наслідком багаторічних студій над Шевченковим віршем і водночас узагальненням досягнень інших 
авторів є монографія Г. Сидоренко "Ритміка Шевченка". Авторка проаналізувала всі компоненти ритміки 
поезій Т. Шевченка, також і римування та строфіку, ритмотворче значення яких ґрунтовно розкрила. 

У цій праці Г. Сидоренко відкинула теорію С. Смаль-Стоцького та його послідовників як ненаукову і 
розглянула дві перші в їхньому зв’язку. Дослідниця зазначала, що народність ритмічних форм у поезіях 
Т. Шевченка пов’язана із загальним процесом, що відбувався в літературі, й тим самим була зв’язана і з 
уподобаннями романтиків, з тим живим інтересом до скарбниці народної мудрості й тонкощів 
естетичного чуття у фольклорі, який вони виявляли [4: 38]. 

У статті "Поетика Шевченка" М. Рильський зауважив: "… щодо метрики спадщина Т. Шевченка 
поділяється на дві основні групи. До першої віднесено "коломийкові" вірші зі схемою: 8 складів, 6 
складів, 8, 6 з загальною хореїчною тенденцією, але з дуже вільним розміщенням наголосів і 11-12- 
складовий вірш із загальною амфібрахічною тенденцією з також дуже вільним розміщенням наголосів по 
обидва боки обов’язкової цезури. До другої віршової групи належить чотиристопний ямб пушкінського 
типу" [5: 187-188]. 

Цей погляд розвинуто у монографії Н. Чамати "Ритміка Т. Шевченка", де розкрито історію розвитку 
дослідження ритміки поета та розглянуто два найпоширеніших вірші у Т. Шевченка: 14-складовий 
народнопісенний вірш та чотиристопний ямб, який належить до літературного віршування і є засобом 
творення поезій у силабо-тоніці. 

Г. Сидоренко підкреслила, що вірш Т. Шевченка розвинувся, передусім, на ґрунті поетики й ритміки 
народної творчості [4: 37].  

І справді, силабо-тонічні ритми в рядках його віршів настільки міцно пов’язані з образними засобами 
народної творчості, що їх не завжди помітно і можна визначити відразу. 

Як відомо, народний український пісенний вірш – складочисельний (силабічний), але він суттєво 
відрізняється від літературного силабічного вірша. Мірою ритму народної пісні є не сама по собі 
кількість складів, а поділ її за допомогою цезури на групи, які відповідають пісенним тактам (колінам). 

Рівноскладові рядки народної пісні діляться цезурою на два піввірші, або три, рідше чотири, групи 
складів, які й є найдрібнішою неподільною одиницею ритму. 

Місце і кількість наголосів може змінюватись у різних піснях, але в межах однієї пісні кількість 
наголосів зберігається у всіх рядках. 

І. Качуровський до силабічної системи віршування відніс і Шевченкові рядки: 
Кричать сови, спить діброва, 
Зіроньки сіяють. 
Понад шляхом, щирицею, 
Ховрашки гуляють… 
("Катерина") [6: 100]. 
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Автор "Метрики" вважає, щоб довести приналежність цих віршів до силабічної системи, досить 
сказати, що у кожному вірші однакова кількість складів до останнього наголосу, а кількість внутрішніх 
наголосів та їх розташування щоразу інші. Це він і вважає головними ознаками силабічного вірша [7: 66]. 
Крім цього, характеризуючи розміри силабічної системи, І. Качуровський для ілюстрації того чи іншого 
розміру, часто наводить приклади з Шевченкових поезій. Це ще раз доводить близькість поезій Кобзаря 
до народного віршування.  

З усіх народнопісенних розмірів найбільшого поширення в українській літературі першої половини ХІХ 
ст. набув 14-складовий вірш (4+4+6) – улюблений Шевченків розмір. Широко представлений 14-складовий 
вірш також у творчості П. Гулака-Артемовського, О. Шпигоцького, А. Метлинського, Л. Боровиковського, 
М. Костомарова, В. Забіли, М. Шашкевича, І. Вагилевича, Я. Головацького та ін. [8: 30]. 

Н. Чамата пише, що 14-складовий вірш – розмір, здавна вживаний у народних піснях усієї України. 
Характерний для так званих коломийок – поширених на Гуцульщині танкових пісень (звідки його назва – 
коломийковий), цей розмір, як зазначав Ф. Колесса, зустрічається також у піснях побутових, любовних, 
історичних, баладних, тексти яких за будовою строфи такі ж, як і коломийки, хоч мелодії їх, переважно 
повільні, "укладаються в такти 3/4, 4/4, 6/8 й ін." і своїм характером істотно відрізняються від коломийкового 
ритму, що витримує такт 2/4 [8: 31]. Така гнучкість 14-складового вірша, його здатність організувати ритм 
пісень, різноманітних щодо тем і типів, спричинилась до його широкого засвоєння в українській поезії. 

Як і кожний народнопісенний твір, фольклорний текст, створений 14-складовим розміром, виразно 
поділяється на строфи, які становлять цілісну смислову та ритмічну групу. Кожна строфа складається з 
двох 14-складових рядків, які поєднуються між собою жіночими римами: 

Ой з-за гори вітер віє, калина не спіє; 
Козак дівку вірно любить, – заняти не сміє [9: 31]. 
Рядок 14-складового вірша являє собою закінчене речення. Відділені цезурами три силабічні групи 

(дві перші – 4-складові, третя – 6-складова), на які звичайно розпадається 14-складовий рядок, також 
містять у собі певний самостійний зміст і заповнюються або окремим словом, або групою щільно 
зв’язаних між собою слів. Часто 14-складник розбивають на два рядки – 8 складів і 6 складів. Характерна 
для народної поезії чітка ритмічна організація вірша, що збігається з синтаксичною впорядкованістю 
тексту, тобто повний ритмічний і синтаксичний паралелізм, без переносів. 

Щодо ритмічних наголосів у 14-складовому вірші, то один із них, як і в усякому силабічному вірші, 
міцно утримується на передостанньому складі в римі, інші ж досить вільно посуваються по рядку, хоч це 
й не виключає наявності певної тенденції до їх усталення. При чому в двох перших силабічних групах 
буває по одному опорному наголосу, в третій – два [8: 31-33]. 

Для творчості Т. Шевченка дуже характерний коломийковий розмір. Порівнюючи з попередниками і 
сучасниками, він доводить його до високої ритмічної досконалості, користуючись різноманітними засобами. 

Г. Сидоренко наголосила, що відділене від мелодії, коломийкове складочислення потребує 
додаткових засобів підсилення ритму. В поезії Т. Шевченка це досягається введенням елементів, які в 
пісенному тексті, злитому з мелодією в єдине ціле, не були потрібні [10: 38].  

Дуже яскраво представлено цей розмір і в баладах Кобзаря, незалежно від часу їх написання.  
Наприклад, у вступі до балади "Причинна" свій 14-складний вірш Шевченко поділяє на два рядки, 

при цьому правильна строфа 14-складника набирає вигляду катрену. Графічно виділені піввірші у його 
творах, однак здебільшого остаточно не відокремлюються у самостійні вірші, а залишаються поєднаними 
між собою: зв'язок із первинною ритмічною будовою рядка у Шевченка ще досить відчутний: 

В таку добу // під горою (4+4) 
Біля того гаю, 6 
Що чорніє // над водою, (4+4) 
Щось біле блукає. 6 
[6: 73]. 
Н. Чамата у монографії "Ритміка Т. Шевченка" зауважує, що від народної поезії, з якою своїми 

мотивами та мовностилістичними засобами особливо тісно пов’язані саме перші пісенні твори 
Шевченка, його 14-складові вірші запозичують кінцеву співзвучність 4-складових силабічних груп, яка 
поряд із мелодійними функціями, у Шевченка має виразні ритмічні функції – підкреслює цезурне 
членування рядка [8: 43]: 

Сонце гріє, // вітер віє // 
З поля на долину, 
Над водою // гне з вербою //  
Червону калину… 
("На вічну пам'ять Котляревському") [6: 89]. 
Але, крім спільних рис із народнопісенним 14-складником, вірші Т. Шевченка цього типу мають 

відмінності. Характерними для його творчості є enjabements (переноси), які надають особливого вигляду 
його коломийковим віршам, порівнюючи з народнопісенними: 
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"Іди од нас…" 
Ледве-ледве  
Поблагословила: 
"Бог з тобою!" − та як мертва 
На діл повалилась… 
("Катерина") [6: 97]. 
Народнопісенні розміри вливались у поезію Т. Шевченка разом із думками, емоціями, почуттями, 

настроями, висловленими в народній ліриці, яка була частиною самого єства геніального поета. Цьому 
сприяли умови життя з самого його дитинства. 

Необхідно наголосити, що Т. Шевченко не був просто стилізатором народної ритміки, як його 
попередники, він формував нові ритми, а народна ритміка була для них матеріалом.  

Але, крім широко дослідженого і представленого у поетичній творчості Т. Шевченка 14-складника, варто 
зазначити, що недостатньо висвітленим є питання про використання поетом 126–11'6-складового вірша. 

Щодо ритмічної структури цього розміру висловлювались різні думки.  
С. Людкевич вбачав у 12-11-складових віршах поєднання схеми (народнопісенного походження) (6 + 

6) + (6 + 5) з метричною схемою 4-стопного цезурованого амфібрахія [11: 43]. 
Г. Сидоренко наголошувала на двомірності багатьох творів Шевченка; "мірою їхнього ритму, – 

писала вона, – можуть бути і силабо-тонічні стопи, й силабічні групи, відповідні пісенним тактам. 126-
11'6-складовик трансформується в літературний вірш через появу амфібрахічної тенденції, яка нерідко 
переходить в правильний 4-стопний амфібрахій. Для таких віршів, – підкреслювала вона, – характерний 
також перехід у 4-рядкові строфи з перехресним римуванням (абаб) до строфоїдів і астрофічних 
віршових конструкцій. Допускається, на її погляд, − іпостасування амфібрахічних стоп стопами анапеста 
й дактиля" [4: 80, 78]. 

Інший погляд у Ф. Колесси. Посилаючись на І. Франка, який вважав, що − "уклад складів у слова" в 
12-складовику зводиться до двох основних схем: (3 + 3) + (3 + 3) і (4 + 2) або (2 + 2 + 2) + (2 + 2 + 2) і що 
− "на першій схемі спираються амфібрахії, а на другій – трохеї", Ф. Колесса дійшов висновку, що − 
"амфібрахічне, рідше трохеїчне чергування наголосів... по більшій часті не проводиться послідовно, так 
що про чистий метро-тонічний вірш не може тут бути бесіди" [8: 313]. Таку ж думку висловлює учень В. 
Перетца Б. Якубський, який стверджує, що ритм у Шевченка − "не набирає ще такої правильності, щоб 
стати метром" [11: 61]. 

Н. Чамата говорить про силабічний 126–116-складовий вірш книжного походження. 
Такої ж думки дотримується і сучасна дослідниця Н. Костенко. У статті "Про 126-116-складовий вірш 

Т. Г. Шевченка" вона стверджує, що в структурному відношенні 126–11'6-складовик Т. Шевченка є 
безперечно формою силабічного літературного вірша, про що свідчить правильне, регулярне чергування 
12-складових і 11-складових рядків із постійною цезурою після шостого складу і водночас вільне 
розташування внутрішньорядкових наголосів [12: 100]. 

Саме Н. Костенко підрахувала, що 126–11'6-складовиком написано у Шевченка 675 рядків, які є 
компонентом 21 твору. Тільки два твори "всуціль укладені цим розміром, – пише вона, – тобто є 
монометричними (це маловідомий, не включений до "Кобзаря" ліричний вірш 1837 р. "Нудно мені, 
тяжко – що маю робити?" і мініатюра 1844 р., близька за образним мотивом до попередньому твору, – 
"Чого мені тяжко, чого мені нудно?"). Усе інше – це невеликі за обсягом вставки переважно 
медитаційного характеру в поліметричних творах найчастіше ліро-епічного типу (зокрема в поемах – 
"Катерина", "Гайдамаки", "Мар’яна-черниця", "Гамалія" (перша редакція), "Сон" (комедія), "Єретик", 
"Невольник", "Кавказ", "Княжна", "Москалева криниця", "Царі"). Більшість цих творів написана в період 
до заслання. Після заслання аналогом довгого епічного вірша виступає не лише 126-11'6-складовий, а й 
105–115-складовий вірш, наприклад, у поемі "Царі" ("Не із Литви йде князь сподіваний") тощо" [12: 96]. 

Серед Шевченкових віршів пісенного складу також чимало зустрічається 8-складових, розміром 
подібних до колядок і щедрівок та інших обрядових пісень. Вони майже не зберігають чергування 
наголосів, але виразно поділяються на піввірші з посиленням одного ритмічного наголосу, з 
підкресленими звуковими епіфорами: 

Світе ясний, // світе тихий! 
Світе вольний, // несповитий! 
За що ж тебе, // світе-брате, 
В своїй добрій, // теплій хаті 
Оковано, // омурано 
(Премудрого // одурено), 
Багряницями // закрито 
І розп'ятієм // добито! [6: 350]. 
Щодо цього твору Г. Сидоренко зауважила, що на ритм впливає урочиста інтонація, яка досягається 

риторичною фігурою апострофи [5: 40]. 
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Багатство й різноманітність ритміки Шевченкового вірша не вичерпується її народнопісенними 
формами, але саме народне віршування мало великий вплив на розвиток Т. Шевченка як поета, особливо 
у його ранній творчості. 

Крім ритмічних особливостей, що зближують творчість Т. Шевченка з народними віршовими 
формами, варто виділити й інші, зокрема специфіку змісту, що тісно зливається з ритмічною формою, 
риму, строфіку. 

У Шевченкові постійно жило бажання якнайточніше відтворити дух і форму народної пісні, 
якнайдокладніше передати структурні особливості фольклорного твору, "поезію форми, що невід’ємна 
від специфічного змісту, зрослася з ним" [2: 90]. Саме тому з використанням народнопісенних ритмічних 
форм тісно переплітається зміст творів великого Кобзаря. 

Наведемо кілька прикладів такого злиття форми та змісту. Вірш "Ой не п’ються пива, меди" – про 
смерть чумака в степу – весь витриманий у манері чумацьких пісень, більше того – "може вважатись 
навіть варіантом однієї із них" [3: 11]. 

Відомі нам шедеври "жіночої" лірики Т. Шевченка, тобто вірші-пісні, написані від жіночого або 
дівочого імені, що свідчать про незвичайну чутливість і ніжність поета, що зумів перевтілитись. Серед 
них такі, як "Якби мені черевики", "І багата я", "Полюбилася я", "Породила мене мати", "У перетику 
ходила" дуже схожі на народні пісні своєю будовою, своїм стильовим і мовним ладом, своєю епітетикою 
і т. д. Коли ж проаналізувати їх докладніше, то стає зрозумілим, що в жодному збірнику українських 
народних пісень ми не знайдемо жодного зразка з такою складною і витонченою строфічною побудовою.  

Недарма М. Рильський у праці "Поезія Тараса Шевченка" зазначав, що шевченківські пісні своїм 
віршовим строєм зовсім не схожі на народні з переважною у них строфічною схемою абвб, що 
найчастіше зустрічається саме в побутових та ліричних народних піснях (Н. Б.), вони – продукт чудової 
ритмічної і строфічної винахідливості поета. Він, звичайно, користується в цьому ряді своїх творів 
готовими фольклорними чи народно-розмовними формулами і зворотами, але завжди підпорядковує їх 
своїй гостро-своєрідній і неповторній манері, своїй мелодиці, своїй ритміці, своїй строфіці, нарешті – 
своєму світогляду [3: 12]. 

Г. Сидоренко присвятила навіть окремі розділи у своїй книзі "Ритміка Т. Шевченка" розгляду 
римування та особливостей строфіки у його творах. Саме тут вона зазначала, що одним із перших 
дослідників рими й майстерності римування Шевченка був Дмитро Загул. Він описав ознаки і функції 
Шевченкових рим, серед яких вказано і таку: внутрішні рими ділять рядок на ритмічні одиниці типу 
піввіршів, подібно до того, як це відбувається в народній творчості [4: 122-123]. 

Необхідно зауважити, що Т. Шевченко став новатором не лише у ритміці власних творів, але й у їхній 
римі. На відміну від попередників, І. Котляревського та поетів-романтиків, які користувалися переважно 
точною римою, поет "ще у першій половині ХІХ ст., в 30-40-ві роки розкрив невичерпні можливості 
неточної рими", – на чому наголошує Н. Костенко у праці "О рифме Т. Г. Шевченко" [13: 47]. 

Також дослідниця наголошує на тому, що надалі еволюція рим у ранній творчості Т. Шевченка 
пов'язана з посиленням функцій комбінованих рим, загалом з більшою семантичною і звуковою 
насиченістю, більш активним використанням внутрішніх рим [13: 48]. 

Вони широко представлені у Т. Шевченка, як і в народнопісенній творчості. В деяких випадках 
внутрішня рима поета має пісенно-фольклорний або розмовний характер як органічна частка пісенного 
звороту, народного фразеологізму: 

Вітер з гаєм розмовляє… 
Пливе човен води повен… 
("Вітер з гаєм розмовляє") [6: 191]. 
Очевидним є зв'язок дієслівної рими у віршах Т. Шевченка з народнопісенною, як от монорима у 

пісенному тексті "У неділю не гуляла": 
У неділю не гуляла, 
Та на шовки заробляла, 
Та хустину вишивала, 
Вишиваючи, співала… [6: 279]. 
Дієслівна рима у народному віршуванні найчастіше жіноча (парокситонна – за визначенням 

І. Качуровського). Переважає ця рима і в цілій Шевченковій творчості. Один із улюблених розмірів – 
тринадцяти складник − "оздоблено жіночими римами, рідше – асонансами" [14: 61]: 

"Що весілля, доню моя? 
А де ж твоя пара? 
Де світилки з друженьками, 
Старости, бояре? 
В Московщині, доню моя! 
Іди ж їх шукати, 
Та не кажи добрим людям, 
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Що є в тебе мати…" 
("Катерина") [6: 96]. 
Фольклорну поезію вважають також джерелом "дактилічної клаузули". І. Качуровський підкреслив, 

що саме на фольклорній основі виростає дактилічна рима Т. Шевченка [14: 64-5]. 
Рима у Шевченковій поезії часто виконує функцію композиційного зв’язку різних розмірів ("На вічну 

пам'ять Котляревському", "Катерина", "Гайдамаки" тощо). Наведемо лише один приклад із 
поліметричної елегії "На вічну пам'ять Котляревському" (1838), побудованій на динаміці трьох розмірів – 
14-складового, 12-11-складового та 4-стопного ямба:  

НіPби з миPлим розмовляPла... 4+4 
А він, знаPй, співаPє, 6 
Та дріPбно, та ріPвно, як боPга благаPє, 6+6 
Поки виPйде злоPдій на шлях погуляPть 6+5 
З ножеPм у халяPві, – піPде рунаP гаPєм, 6+6 
ПіPде та замоPвкне – наPщо щебетаPть? 6+5 [6: 89]. 
У близьких до народної пісенності текстах, – пише Г. Сидоренко, – помітна тенденція до суміжного 

римування рядків: в коломийкових віршах поезії "Дівичії ночі" (с. 263-264; Аа ббввггдгег), в 
шестискладовій колисковій "Сови" (с. 257) та восьмискладових рядках "Змія хату запалила" ("Сова", с. 
262), окремих місцях "Наймички" (с. 329) [4: 135]. 

Незважаючи на тісний зв'язок Шевченкового римування та народнопісенної рими, природа його дуже 
своєрідна. 

У монографії Г. Сидоренко з приводу строфіки Т. Шевченка зазначає, що перші, але односторонні 
спостереження над її особливостями належать С. Людкевичу. Його займало одне питання: які принципи 
строфічної будови народної пісні могли мати вплив на формування співності ритміки Шевченка? [4: 
152]. Далі авторка наводить думки й інших дослідників з цього питання, зокрема про те, що вірші 
Шевченка з народнопісенним ритмічним складом мають строфічну композицію, ідентичну будові 
аналогічних народних пісень [4: 152]. 

Ф. Колесса у своїх працях "Фольклорний елемент в поезії Шевченка" та "Віршова форма поезій 
Шевченка" доводить, що саме народнопісенні ритми в творах Шевченка ведуть до вироблення чіткої, 
різноманітної і багатої строфічної будови. Навівши багато прикладів коломийкової строфи та інших 
видів пісенних дворядкових та чотирирядкових строф у Шевченковій поезії, Ф. Колесса показує, як "поет 
творить у дусі народної поезії нові, оригінальні комбінації, нові взірці строфи", що не мають своїх 
відповідників у народній поезії, але складені "дуже вдатно із народних ритмів" [15: 131, 147]. 

Дослідники мають протилежні погляди на особливості строфіки поета: одні, як О. Багрій, не визнають 
чіткої організації народнопісенної строфи, Ф. Колесса, навпаки, визнає тільки її, зокрема стосовно 
творчості Шевченка, не звертаючи ніякої уваги на строфічні форми поетової силабо-тоніки [4: 154]. 

Висновки. Отже, засоби народнопісенного віршування, зокрема, ритм, рима, строфіка, а також 
відповідний зміст мали великий вплив на віршування Т. Шевченка. Найчастіше у своїй поетичній 
творчості він звертається до народнопісенного 14-складника (коломийкового вірша), проте вдосконалює 
і змінює його. Непоодинокими є 12-11-складові вірші, 13-складники, а також 8-складники або колядкові 
вірші. Схожими з народнопоетичними є дієслівні жіночі, нерідко дактилічні, а також внутрішні рими 
поета, а також неточність рим. Строфи поета дослідники вважають вдало складеними із народних ритмів, 
хоча їм неідентичними. Найчастіше використано дворядкові та чотирирядкові строфи. 

Тема дослідження є далеко невичерпною і потребує більш ґрунтовних досліджень. Ми лише 
накреслили основні ознаки впливу фольклорної традиції на поезію Т. Шевченка, які варто поглибити і 
розкрити докладніше у подальших розвідках. 
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Бобровницкая Н. В. Фольклорная традиция и особенности стихосложения Т. Г. Шевченка. 

В статье показано влияние народного стихосложения на поэзию Т. Г. Шевченко. Изучены взгляды 
ученых на ритм, рифму и строфику поэта. Рассмотрены три толкования народности формы 
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произведений Т. Г. Шевченко. Выяснены особенности народнопесенной ритмики, которые больше всего 
повлияли на поэтическое творчество Кобзаря (такие размеры, как 11-12-сложник, 13-сложник, 14-
сложник, 8-сложник) и модификаций этих черт (переносы, неприсущие народной песне). Обращено 

внимание на содержание поэтического наследия и его связь с формой. Изучена специфика рифмы поэта 
параллельно с народными песнями. Определено, что строфы Т. Г. Шевченко удачно построены с 

народнопесенных, но не идентичны им.  

Ключевые слова: народное стихосложение, ритмическая структура, народная рифма, строфика 
народного стихосложения, соотношение содержания и формы в народном стихосложении и в 

творчестве поэта. 

Bobrovnytska N. V. Folk Tradition and Peculiarities of Poetry by T. G. Shevchenko. 

The research deals with the influence of folk poetry on the poetic works by T. G. Shevchenko. The article 
initiates one of the current issues − T. Shevchenko and folk song. There are various interpretations concerning 

the folk songs role in the T. Shevchenko’s formation as a poet. T. Shevchenko absorbed in his poems not only the 
content, but all elements of the Ukrainian folk poetry. Many verses by T. G. Shevchenko have the same rhythmic 
foundation as in the Ukrainian folk songs. Most authors acknowledge the organic link between his verses and 

folk art. There is another point of view that T. G. Shevchenko in the works used only folk rhythms. Popular 
metres flowed into the poetry by T. Shevchenko together with his thoughts, emotions, feelings, moods, which 

were the part of the poet’s inner world. T. G. Shevchenko didn’t just stylize folk rhythms, like his predecessors, 
he formed new rhythms based on folk ones. 

Key words: folk poetry, rhythmic structure, folk rhyme, verse of folk poetry, correlation of content and form in 
the folk poetry and poet’s works. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЭМИГРАЦИОНИСТИКЕ  
РОССИЙСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ 

Статья посвящена изучению и систематизации современных научных исследований по 
эмиграционной литературе российских ученых, классификации различных научных подходов в 

исследованиях эмиграционной литературы, определению специфики российской научной школы в 
вопросах эмиграционистики и вычленению основных дискуссионных аспектов эмиграционного 

дискурса. Материалом исследования являются авторефераты кандидатских и докторских 
диссертаций, монографии, учебники и учебные пособия за последние 20 лет. Основная методика 

исследования – компаративная. 

Ключевые слова: эмиграция, писатель-эмигрант, творчество писателя-эмигранта,  
эмиграционная литература. 

Постановка проблемы. Современные исследователи вопросов эмиграции считают, что эмигрант не 
может адаптироваться к новым социальным условиям, ориентируясь только на культурные традиции 
своего народа. Знакомясь и изучая язык другого этноса, общаясь с его носителями, он вбирает в себя, не 
всегда даже это осознавая, элементы другой культуры, другого мировосприятия и постепенно 
ассимилируется в культурную среду другой нации, не забывая про свои родные корни [1]. Каждая 
этническая общность имеет определенный, характерный только для нее, образ жизни, систему 
ценностей, взглядов, черт характера, норм поведения, свой уникальный способ восприятия и 
интерпретации своего внутреннего мира и внешних обстоятельств в зависимости от этногенетической 
памяти, истории и культуры, т. е. свою ментальность. В итоге в сознании эмигранта происходит 
взаимопроникновение ментальности двух (как минимум) народов. 

Данные этнопсихологические обстоятельства и составляют принципиальное отличие эмиграционной 
литературы от литературы метрополийной и от литературы зарубежной. Она представляет собой 
промежуточный уровень художественного восприятия и художественной рефлексии писателя-эмигранта, 
творчество которого не может быть в полной мере рассмотрено ни в контексте материковой литературы, 
ни в контексте зарубежной литературы. Писатель-эмигрант создает свои произведения, находясь за 
пределами своей Родины и пребывая под неизбежным влиянием той культурной среды, в которую он 
попал, но, вместе с тем, также являясь непосредственным носителем культурного, социально-
исторического опыта своего народа. Это дает право говорить о широкоформатности мировосприятия 
писателя-эмигранта и о явлении культурного взаимопроникновения. 

Цель данной статьи является определение основных дискуссионных вопросов российских 
исследователей по эмиграционистике. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1. Обозначить общие сферы научных интересов исследовательских работ по эмиграционистике.  
2. Дать формулировку исходным понятиям "Родина", "эмиграция", "писатель-эмигрант". 
3. Определить сходные и различные исследовательские позиции по выделенным понятиям в 

перечисленных специальностях. 
4. Выявить дискуссионные вопросы и определить дальнейшие перспективы исследований 

российской школы по эмиграционистике.  
Материалом нашего исследования являются авторефераты кандидатских и докторских диссертаций 

по специальностям 10.01.01 "Русская литература" и 10.01.03 "Литература народов стран зарубежья", 
монографии, учебники и учебные пособия за последние 20 лет.  

Эмиграционный процесс – неотъемлемая часть современного глобализированного мира. Эмиграционная 
литература – неотъемлемая часть мировой литературы. Эти явления требуют пристального внимания ученых 
и нуждаются в изучении для понимания уникальности такого явления, как "эмиграционная литература". Этим 
объясняется актуальность данного исследования. Новизна нашего исследования состоит в попытке 
определить основные понятия "Родина", "эмиграция", "писатель-эмигрант" и обозначить дискуссионные 
участки исследований российских ученых по эмиграционной литературе. При анализе научных исследований 
нас интересовали вопросы, касающиеся непосредственно эмиграционного дискурса, однако следует 
обозначить и общие сферы научных интересов рассмотренных работ.  

Среди диссертационных исследований по специальности 10.01.01 "Русская литература", монографий, 
учебников и учебных пособий, относящихся к этой тематике, можно выделить следующие тематические 
группы: 1) фундаментальные работы, систематизирующие литературу русского зарубежья в целом 
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(история, теория и литература) (В. Агеносов, П. Басинский, С. Федякин, Ю. Борев, О. Михайлов, 
Д. Мышалова, А. Соколов, Г. Струве) [2-8]; 2) исследования русской эмиграционной литературы 
относительно локализации писателей-эмигрантов (Англия (О. Казнина), Югославия (В. Маевский), Польша 
(И. Рудзевич), Эстония (А. Меймре), Китай (Г. Мелихов, Г. Сюй) и др.) [9]; 3) исследования, посвященные 
идеостилю писателя (Л. Андреев, В. Беззубова) [10], К. Бальмонт (Н. Галактионова), И. Бунин 
(Г. Карпенко, А. Дякина [11], Г. Благасова, М. Штерн), Г. Газданов (С. Кабалоти [12], Ю. Матвеева), 
З. Гиппиус (С. Савельев), Б. Зайцев (О. Кашпур, Н. Комолова), Е. Замятин (Т. Давыдова, В. Евсеев [13], 
Н. Желтова), Д. Мережковский (Л. Флорова), В. Набоков (Н. Букс, В. Линецкий [14], А. Мулярчик), 
А. Ремизов (Н. Блищ), В. Ходасевич (Е. Петровская) [17], М. Цветаева (Н. Осипова, М. Серова [18]) и др.). 

Исследования по специальности 10.01.03. "Литература народов стран зарубежья" имеют свои 
особенности, которые совпадают со спецификой исследований данного типа работ украинской научной 
школы. Диссертации посвящены анализу творчества и / или отдельных произведений писателей, в жизни 
которых имела место эмиграция и которые создавали свои произведения, находясь вдали от Родины. 
Характерным признаком этой группы работ является то, что основная часть исследователей рассматривают 
писателей-эмигрантов, не акцентируя внимание на принадлежность их к этой особой группе, а делая акцент 
на трансатлантической или же трансконтинентальной характеристике их творчества (например, англо-
канадской, англо-американской, латиноамериканской, индийско-американской или азиато-американской). 
Их исследовательская позиция является обоснованной, но это несколько меняет ракурс всей работы и ее 
положение в современном литературоведении. Начнем с обзора работ, непосредственно затрагивающих 
проблему эмиграции (первая группа). К ним принадлежат исследования творчества Ф. Рота (О. Карасик) 
[17], М. Кингстона и Э. Тэн (Е. Караваева) [18], Х. Исаакс, Б. Гимараэнс, Э. Гутьеррес, М. Пайно-и-Флорес 
(М. Согомонян) Д. Хеллера (Л. Казакова), С. Рушди (Н. Шамсутдинова). Другая группа работ посвящена 
анализу разных аспектов творчества писателей, которые либо какой-то период времени пребывали в 
эмиграции, либо всю свою жизнь провели в эмиграции (по разным причинам), но диссертанты в силу своих 
исследовательских принципов на этом внимание не акцентируют. Это диссертации, рассматривающие 
творчество Дж. Джойса (Т. Жилина, А. Гильдина), Т. Стоппарда (В. Беляева), Т. С. Элиота (О. Ушакова, 
М. Бент [19]), Й. Рота (А. Кацура, О. Козонкова). 

Изложение основного материала. Теперь попытаемся систематизировать основные проблемы 
эмиграционного дискурса в перечисленных выше работах. Для того, чтобы анализировать особенности 
российской научной школы по проблемам эмиграционистики, необходимо сформулировать исходные 
понятия "Родина", "эмиграция", "писатель-эмигрант" и определить основные признаки и дискуссионные 
вопросы эмиграционного дискурса. 

Следует отметить, что в восточноевропейской и западноевропейской традициях толкования этих 
понятий разные [20: 328-332]. При рассмотрении толкований понятий "Родина", "эмиграция" западными 
словарями выявлено, что в них доминирует "эмиграция", не "Родина", а сама "эмиграция" 
рассматривается прагматично: "это оставление прежнего места жительства и перемещение на новое" [11: 
329]. Восточно- и центрально-европейские источники формулируют эмиграцию совершенно по-другому: 
"как вынужденное, но, вместе с тем, лично выбранное … расставание с Родиной, – при малой (вплоть до 
никакой) вероятности возвращения" [20: 329]. Для Запада эмиграция – это куда писатель поехал и зачем, 
а для восточноевропейской традиции – это вопрос откуда и почему, то есть что заставило его уехать? 
Понятие "Родина" в статье используется в следующих сочетаниях: "первая Родина", "вторая Родина". 
Под "первой Родиной" мы имеем в виду страну, где писатель родился, истоки его генеалогии; "второй 
Родиной" мы именуем ту страну, то место, куда писатель эмигрировал. 

Исходя из определения понятия "эмиграция" мы выделили три основных критерия писателя-эмигранта: 
1. Самоощущение писателя, то, как он сам себя позиционирует (оно может меняться). 
2. На какую целевую аудиторию он рассчитывает свои произведения. 
3. В которую из литератур войдут его произведения. 
Взяв в основу эти критерии можно обозначить следующие типы писателя-эмигранта: это диаспорник 

и две диаметрально противоположные позиции – космополит и националист. Космополит пишет вообще, 
для всего мира. Он пишет для любой страны, чьи издатели печатают, а читатели читают его 
произведения. Ему все равно, на каком языке (здесь не следует путать язык и самоощущение самого 
писателя) он пишет. Противоположный полюс – писатель-националист. Где бы он ни находился, он 
пишет для читателей своей первой Родины, даже если он понимает, что ни сегодня, ни завтра (как это 
было с украинской эмиграцией) его произведения читателями первой Родины прочитаны не будут, все 
равно он верит в то, что эти произведения потом вольются в литературу его первой Родины. Срединная 
позиция – диаспорник. Его задача – выкроить определенную зону, свою, специфическую в литературе 
второй Родины. Он хочет быть писателем своей второй Родины, войти в литературу своей второй 
Родины, но при этом занять в ней особую зону. Это диаспорное мышление. 

При такой типологии становится понятно, что за этим стоят три разных понятия эмиграции, в 
которых ключевым вопросом будет представление о том, что у писателя-эмигранта либо две Родины, 
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либо одна, но она осталась там. С того момента, когда писатель считает своей Родиной только страну, в 
которую он эмигрировал, он уже не эмигрант. Тогда он становится писателем другой национальной 
литературы с инонациональными корнями. 

Попытаемся более детально рассмотреть работы российских ученых, сделав объектом своего 
исследования именно основные вопросы эмиграционистики. 

Для исследований по специальности 10.01.01 "Русская литература" характерны следующие 
исследовательские позиции: 

1. Писатель-эмигрант относится к типу националиста и космополита одновременно: он пишет для 
своей Родины, своего читателя и в итоге находит его у себя на Родине (в России), но при этом его тяга и 
любовь к Родине не мешает его произведениям восприниматься и интерпретироваться в контексте 
мультикультуральном. 

2. Понятие Родины для русских писателей-эмигрантов связано именно с Россией. 
3. Творчество писателей-эмигрантов отличается изобилием эмиграционных мотивов. 
В научных трудах по специальности 10.01.03 "Литература зарубежных стран" эмиграционная 

проблематика имеет сходство со сферой научных интересов украинской научной школы и представлена 
следующим образом: 

1. Понятие писателя-эмигранта отдельно рассматривается лишь в нескольких работах, в основном 
для исследователей это диаспорный писатель либо писатель определенной национальной литературы с 
инонациональными корнями. 

2. Произведения писателей-эмигрантов рассматриваются либо в контексте национальной литературы 
той страны, в которой живет эмигрант, либо в контексте общемировых литературных традиций. 

3. Понятие Родины для писателя-эмигранта связано как с понятием одной Родины, так и с понятием 
множественности родин. 

4. Творчество писателей-эмигрантов изучено в аспекте маргинальных явлений литературного процесса. 
Выводы и перспективы исследования. В результате анализа исследований российской научной 

школы и выявления ряда особенностей российского эмиграционного дискурса можно сделать 
следующие выводы. Вышеперечисленные работы имеют следующие сходные черты: писатель-эмигрант 
– это, прежде всего, писатель, являющийся носителем определенного этнического наследия, которое 
эксплицитно или имплицитно реализуется в его творчестве. Что же относительно работ по 
специальности "Литература народов стран зарубежья", то следует отметить несколько иные аспекты 
изучения эмиграционной литературы. Писатель-эмигрант для исследователей этой группы – это 
диаспорник, который себя достаточно комфортно ощущает вдали от Родины и создает свои 
произведения для литературы той страны, в которой он проживает, осознавая, что его произведения 
отличаются от данной национальной литературы, но пытается занять в этой литературе особую нишу. 
Поэтому и творчество таких писателей в большинстве случаев изучается в контексте литературы той 
страны, в которой живет писатель. 

Таким образом, в эмиграционном дискурсе украинской научной школы обозначены следующие 
дискуссионные вопросы, которые нуждаются в дальнейших исследованиях: 

1. Как следует размежевать понятия "писатель-эмигрант", "мультикультуральный писатель", 
"писатель определенной национальной литературы с инонациональными корнями"? Какие признаки 
следует взять в основу? 

2. В каком контексте следует рассматривать произведения писателя-эмигранта? 
3. Какой признак следует определять решающим: признак генеалогии или признак 

самоидентификации? 
4. Как и в каких случаях следует трактовать понятия первой Родины, второй Родины или 

множественности родин? 
На эти вопросы мы попытаемся ответить в наших дальнейших научных исследованиях. 
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Велілаєва Л. Р. Основні напрямки досліджень з еміграціоністики російської наукової школи. 

Статтю присвячено вивченню та систематизації сучасних наукових досліджень з еміграційної 
літератури російських науковців, класифікації різних наукових підходів із досліджень еміграційної 

літератури, визначенню специфіки російської наукової школи у питаннях еміграціоністики та 
виокремленню основних дискусійних аспектів еміграційного дискурсу. Матеріалом дослідження є 
автореферати кандидатських та докторських дисертацій, монографії, підручники та навчальні 

посібники за останні 20 років. Основна методика дослідження – компаративна. 

Ключові слова: еміграція, письменник-емігрант, творчість письменника-емігранта,  
еміграційна література. 

Velilaeva L. R. Main Research Guidelines of the Russian Scientific School of Emigration Studies. 

The paper deals with the study and systematization of modern scientific researches of emigration made by 
Russian scientists. The aim of the article is to identify the most debatable questions of the Russian emigration 

study discourse. The objects of the paper are: 1) to indicate general spheres of scientific interests of emigration 
study researches; 2) to formulate initial definitions of "motherland", "emigration" and "writer-emigrant"; 3) to 
define similar and different scientific approaches on detached concepts; 4) to determine debatable questions in 

different scientific schools. The materials of the investigation are the candidate and doctoral dissertations 
materials, monographs, manuals and tutorials. The scientific methods of analysis, synthesis, description and 

comparison have been used. There are three types of a writer-emigrant: a writer-nationalist, a writer-
cosmopolitan and a diasporic writer. The key concept of such determination is the attitude to the motherland. A 
writer-nationalist creates his works for his motherland readers only. A writer-cosmopolitan creates his works 

for readers from all over the world. A diasporic author writes for readers of his new motherland but he wants to 
occupy the specific zone in the literature of his new motherland. The most debatable questions of this 

determination are: 1) in which context writer-emigrant’s works should be analyzed? 2) what’s the difference 
between the "writer-emigrant", the "multicultural writer" and the writer of the certain national literature with 

the ethnic background of another nationality?  

Key words: emigration, writer-emigrant, writer-emigrant’s works, emigration literature. 
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ФУНКЦІОНУВАННЯ КВАЗІЕТАЛОНІВ У СКЛАДІ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ 

Статтю присвячено дослідженню фразеологічного складу мови, а саме існуванню та функціонуванню в 
ній квазіеталонів як мовних символів. З’ясовано, що фразеологічні одиниці є невід’ємною частиною 

національно-культурної спадщини народу та відображають його менталітет. Встановлено, що завдяки 
емоційному забарвленню квазіеталони у складі фразеологізмів передають у своєму змісті разом із 

денотативним значенням відтінки почуттів, настрою, ставлення мовця щодо предмета висловлювання. 
Зроблено висновок щодо складності значення мовного символу, яке не відразу може бути ''розкодовано'' і 

вимагає певної інтерпретації. 

Ключові слова: лексикологія, лінгвокультурний аспект, мовний символ, конотація. 

Постановка проблеми. Друга половина XX століття була для фразеології періодом надзвичайно 
інтенсивного розвитку, що дало їй можливість відокремитися в самостійну лінгвістичну дисципліну, 
характерною рисою якої є істотне розширення фразеологічної проблематики.  

Мова зберігає інформацію про життя ментального світу: про те, як людина осягала навколишню 
дійсність, сприймала світ. Існування в мові й мисленні розгорнутої системи конотативних образів, з 
одного боку, відбиває систему національних орієнтирів, а з іншого боку –визначає існування й розвиток 
стереотипів національного мислення.  

Як відомо, вербальним формам відбиття дійсності властиве використання матеріальних образних 
об'єктів або групи об'єктів як символічних посередників для передачі якогось абстрактного змісту. В 
основі знакового відображення абстрактних значень лежить ідея про можливість згортання 
інформативного змісту в образі. Мова образів інтернаціональна по змісту й легко поширюється в 
просторі й часі, тому що візуальні форми, на відміну від вербальних засобів вираження, не вимагають 
перекладу з однієї мови на іншу. 

Метою статті є дослідження фразеологічного складу мови, а саме існування та функціонування в ній 
квазіеталонів як мовних символів. 

Виклад основного матеріалу. Квазіеталони є ''мовними символами, які не мають матеріального 
втілення в культурі, а виступають як референти, що заміщають реальне ім'я ідеєю'' [1 : 148]. Ці одиниці 
виступають у вторинній функції в тому розумінні, що вони, абстрагуючись від матеріального, починають 
представляти абстрактний зміст. Дану функцію квазіеталонів Д. О. Добровольский і Е. Пііраінєн називають 
''essential'' [2 : 35]. У силу цього до поняття ''еталон'' додається префікс квазі- (від латинського quasi), що 
відповідає за значенням слову ''несправжній''. Даний префікс указує на специфіку семантики цих одиниць, 
яка полягає в тому, що слово в цьому значенні вказує не на позначений предмет (денотат), а на ідею, яка 
представлена образом даного предмета. При цьому думка формується не на основі об'єктивного подання 
якогось образу, а на основі семіотично переосмисленого бачення природи даного образу.  

В. М. Телія зазначає, що на відміну від символів (коли носієм символічної функції є предмет, 
артефакт або персона) роль квазісимвола укладена в зміні значення мовної сутності на функцію 
символічну. Словозначення в цьому випадку нагороджується змістом, який вказує не на власний 
референт слова, а асоціативно заміщає якусь ідею [3 : 243-244]. Так, наприклад, квазіеталон ein rechter 
Bär – справжній ведмідь – указує не на саму тварину, а на ідею вираження відрази до чоловіка, який 
відрізняється неповороткістю, неотесаністю, брутальністю. Або такий приклад, в європейській 
культурній традиції змія представляється злісною, підступною, підлою, лукавою істотою (eine falsche 
Schlange – брехлива змія (про підступну, підлу людину, частіше жінку). Але таке подання значення 
вислову носії німецької мови й культури одержують не на основі безпосереднього спостереження за 
змією як за твариною, а передусім, на основі існуючих символьних характеристик, приписуваних її 
образу в різних семіотичних системах даного мовного співтовариства. Головний ''внесок'' у виникнення 
негативної характеристики образа змії внесла сцена з Біблії про первородний гріх і змія-спокусника. 

При цьому утворення квазіеталона, як зазначає Г. В. Токарєв, відбувається по наступному шляху: 
образ ведмедя або змії викликають певні асоціації (прийняті в даному суспільстві). Образ зчитується по 
внутрішній його формі, що викликає певні конотації, засновані на даних асоціаціях [4 : 164-169]. 

Осмислення навколишньої дійсності на кожному етапі приводить до створення системи традиційних 
представлень – аксіом громадського життя, що стосуються будь-якого напрямку людської діяльності: 
роботи, відпочинку, розваг, сім'ї, відносин із сусідами, збору врожаю, полювання та ін. Значна частина 
колективного бачення світу знаходить висвітлення у фразеологічних одиницях, прислів'ях і приказках, 
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метою яких є створення уявлення про людину (зовнішні і фізичні параметри), її поведінку й роль в 
природному і соціальному середовищі й т. д. 

Фразеологічні одиниці будь-якої національної мови, як зазначає М. Ф. Алефіренко, ''увібрали в себе'' 
ціннісно-значеннєвий зміст різних дискурсивних формацій, які при дослідженні лінгвокультурологічного 
знання ''в аспекті відбиття в образах сучасної ідіоматики реліктових артефактів міфопоетичної, 
язичеської й християнської культури'' [5 : 16] можуть служити в нашому випадку відображенням причин 
утворення в певній культурі тих або інших типових портретів чоловіків і жінок. 

Особливістю функціонування квазіеталона в складі фразеологізмів є той факт, що мовний символ 
включається в певний контекст. Семантичний аналіз значення фразеологічних одиниць дозволяє 
зрозуміти, яка саме символічна функція реалізується конкретно в цій одиниці. Особливістю прислів'їв 
при цьому на відміну від фразеологізмів є те, що прислів'я мають форму закінченого тексту, можуть 
цитуватися як автономне висловлення, фразеологізми ж мають форму лексичних одиниць, прив'язаних 
до контексту. Ще однією характерною рисою фразеологічних одиниць є той факт, що вони виражають у 
формі речення ''прописні істини'', відображаючи культурну дійсність народу однієї лінгвокультурної 
спільноти. Однак фразеологізми, які побудовані на основі образного елемента, метафоричних структур, 
припускають подвійне розуміння змісту. 

Великий інтерес представляють такі фразеологічні одиниці, компоненти яких носять характер 
семантичної автономії, тобто кожному компоненту яких можна приписати самостійне значення. 
Наприклад, ein Wolf im Schafspelz (букв. вовк в овечій шкірі), де Wolf асоціюється з небезпечною 
людиною, а Schafspelz – з невинною зовнішністю. При цьому дані образи не обмежуються лише 
вживанням у фразеологізмі або паремії, а відомі і як ''самостійні'' культурні символи. 

Роль фразеологізмів у сфері передачі отриманого досвіду й, як наслідок, культурних змістів 
обумовлюється тропеїчною природою внутрішньої форми даних одиниць. Образи, які закладені у 
фразеологізмах і пареміях, є провідниками культури. Як зазначає М. Л. Ковшова, образно-мотиваційний 
компонент фразеологізму в процесі його інтерпретації у просторі культурного знання породжує 
культурну конотацію, тобто культурне співзначення, другу (культурну) семантику фразеологізму, 
створюючи, таким чином, культурний зміст мовного знака [6: 31].  

Культурна конотація фразеологізму переводить ці одиниці в інший ранг: із просто мовної сутності в 
сутність семіотичного характеру – культурного знака. Фразеологізми починають виконувати функцію 
символу, еталона, виражаючи стереотипи.  

Різні типи фразеологізмів, на що неодноразово вказувала В. М. Телія, по-різному відбивають 
культуру. Найбільший інтерес представляють такі фразеологічні одиниці, національна культура в яких 
відбита через зв'язок із культурно-національними конотаціями, закладеними в образі одиниці й 
сформованими з міфологічних образів, звичаїв, традицій, наївних спостережень представників 
німецького лінгвокультурного суспільства. Закладені у внутрішній формі таких фразеологічних одиниць 
образи стали згодом (квазі)еталонами, мовними символами, що відбивають стереотипні образи.  

Фразеологізми такого роду можна віднести до образно-емотивних фразеологічних одиниць, тобто до 
таких, у значенні яких надзвичайно важливою є образна підстава, тому що образ у них є носієм 
культурної інформації. Така підстава служить виділенню якої-небудь ознаки й виражає закріплені за цим 
образом певні ідеї. При цьому важливим моментом є той факт, що образна підстава таких 
фразеологічних одиниць не може бути повною і чіткою, оскільки образ уже скорочений у метафорі. 
Наприклад, називаючи людину komischer, närrischer, sonderbarer Kauz (букв. смішний, блазнівський, 
своєрідний сич) – дивак, чудак, дивний суб'єкт – мовець фокусує увагу на ненатуральному об'єкті 
загалом, а на характерних рисах даного птаха: ведення нічного способу життя, безшумний політ, 
видавання ним специфічних звуків. Редукція образа відбувається, таким чином, за рахунок його 
перетворення в ознаки й усікання якихось несуттєвих для даного значення деталей. 

Актуальні ознаки відтворюються при цьому у свідомості мовця через образну форму, яка нагадує про 
них в уяві мовця. При цьому мовець здійснює це нагадування в модусі фіктивності ''якби'', а адресат, 
здогадуючись про фіктивність, уявляє редуційований образ, сприймаючи в ньому ідейний зміст. 

Як справедливо зауважує В. М. Телія, ''щоб уникнути ''перекосу'' при аналізі асоціативно-образного 
аспекту значення таких фразеологічних одиниць у бік метафори, необхідно зазначити, що образна форма – 
структура метафори – це ''картинка''. У даному випадку ми розглядаємо такі фразеологічні одиниці, у 
тропеїчні образи яких включені мовні символи (або квазіеталони), які, будучи включеними в ситуацію, 
описувану буквальним значенням, грають як би дві ролі – і реально позначувану, і ім'я, ''яке замінює 
реальність'' [3: 164].  

При цьому В. М. Телія виділяє два шляхи знаходження символьної або еталонної функції у словах-
компонентах фразеологічних одиниць. Перший шлях – це входження символу або еталона в метафору. 
Наприклад, фразеологізм empfindlich wie eine Mimose – чутлива, соромлива як мімоза, в якому 
використовується метафоричний перенос ознак по подібності. Символізм мімози заснований на ідеї того, 
що ці квіти наслідують розумних істот – їхні листи згортаються від дотику, і вони постійно повертаються 
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за джерелом світла. Однак, культурний підтекст (квітка є в германців релігійним символом, заснованим 
на сонячному кольорі цієї квітки, позначаючи впевненість у відродженні) перетворює метафоричний 
образ в еталон соромливості, скромності, покаяння, віри.  

Другий шлях – це знаходження властивості квазісимвола або квазіеталона в складі образу, який 
лежить в основі фразеологічних одиниць. Наприклад, eine böse Sieben (букв. зла сімка) – сварлива жінка. 
В XV столітті в Німеччині була популярна карткова гра «Karnöffel». У грі брали участь 38 карт. Кожна 
карта поряд із властивим тільки їй номером була позначена певною картинкою. Число ''сім'' 
співвідносилося з картинкою диявола або чорта. А в XVI столітті замість чорта на даній карті стали 
зображувати сварливу жінку, яка репетує та свариться, вічно незадоволену, подібну з образом диявола. Із 
цього часу охочу до сварок, лайки, скандалів жінку стали називати eine böse Sieben (буквально ''зла 
цифра сім'') – зла жінка, мегера [7]. 

Так, у контексті фразеологічних одиниць квазіеталони (образи, що виражають певні ідеї) являють 
собою моделі згортання культурного інформативного змісту предикативного характеру в образі й 
стосовно порівнюваних об'єктів мають яскраво виражене характеризуюче значенння. 

Предикативне вживання конотата в складі фразеологічних одиниць орієнтовано на кількісне 
значення, тобто на вираження вищого ступеня прояву ознаки, імпліцитно пов'язаного з конотативним 
образом. Відповідно, у системі ознакових значень здатністю співвідноситися з конотатом володіють 
тільки ті ознаки, інтенсивність яких може варіюватися. На існування в системі мови асоціативного 
зв'язку ознаки з конотативним образом указує можливість сполучення, яке виражає ознакове значення 
лексеми із прислівником ''дуже'': дуже дурний – dumm wie ein Esel – дурний, як віслюк; дуже сильний – 
stark wie eine Eiche – сильний як дуб; дуже скромний – bescheiden wie ein Veilchen – скромний як фіалка; 
дуже балакучий – geschwätzig wie eine Elster – балакучий як сорока та ін. 

У кожному образі підкреслюється при цьому характерна ознака, яку можна виділити у процесі його 
символьного прочитання. Процес культурної інтерпретації фразеологізмів має багатошаровий характер: 
сприйняття фразеологізму здійснюється крізь призму базового культурного знання людини, яке містить 
архетипічні форми усвідомлення й моделювання миру; найдавніші міфологічні й міфопоетичні образи, а 
також соціокультурні прескрипції або установки культури, зокрема, ритуал, етикет та ін. Слова-
компоненти фразеологізмів сприймаються не як мовні явища з їхнім лексичним значенням, а як імена 
реалій, які отримали в процесі життєдіяльності людини культурний зміст. 

Висновки. Отже, асоціації, які виникли і закріпилися в культурній пам'яті, відбиваються в мові, 
перетворюючись у засіб вербалізації й передачі даних символьних асоціацій. Поступово ці мовні 
символи починають розглядатися як істина, виражаючи, таким чином, стереотипне. Тобто мовний образ 
стає квазіеталоном, який характеризує в стереотипному плані різні риси предметів або живих істот.  
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Власенко М. В. Функционирование квазиэталонов в составе фразеологизмов. 

Статья посвящена исследованию фразеологического состава языка, а именно существованию и 
функционированию в нем квазиэталонов как языковых символов. Выяснено, что фразеологические 

единицы являются неотделимой частью национально-культурного наследия народа и отображают его 
менталитет. Установлено, что благодаря эмоциональной окраске квазиэталоны в составе 

фразеологизмов передают в своем содержании вместе с денотативным значением оттенки чувств, 
настроения, отношения говорящего касательно предмета высказывания. Сделан вывод касательно 
сложности значения языкового знака, которое не сразу может быть ''расшифровано'' и требует 

определенной интерпретации. 

Ключевые слова: лексикология, лингвокультурный аспект, языковой символ, коннотация. 

Vlasenko M. V. Functioning of the Quasi-Etalons in the Phraseological Structure. 

The research deals with the phraseological structure of the language, existence and functioning of the quasi-
etalons in it. The research is focused on the main characteristics of the linguistic symbols. It is important to 
mention that phraseological units are an integral part of the national cultural heritage and at the same time 
represent the nation's mentality. The peculiarity of the existence of non-verbal symbolic forms is their static 

character. But in contrast to the non-verbal symbols a language symbol, as a means of characterization, has the 
ability to create new shades of meanings. The results underline that the emotional coloring of the quasi-etalons 
(in the structure of the phraseological units) in its content together with the denotative value represent shades of 

feelings, moods, the speaker's attitude to the subject. It is concluded that the linguistic symbol is a complex 
system, which can not be explained at once and it requires some interpretation. 

Key words: lexicology, lingual cultural aspect, language symbol, connotation. 
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КОМУНІКАТИВНА РОЛЬ БІБЛІЙНИХ ЦИТАТ ТА ПРИТЧ У ФОРМУВАННІ ПОЗИТИВНОГО 
ІМІДЖУ СУЧАСНОГО ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА 

У статті розглянуто особливості вживання біблійних цитат та притч, які слугують для формування 
позитивного іміджу сучасного політичного лідера. Робота виконана на матеріалі 58 оригінальних 

політичних промов американських президентів за період від повоєнного часу і до сьогодення. У 
результаті проведеного аналізу робиться висновок, що Біблія як найбільш поширений прецедентний 
феномен у президентській ораторській промові посилює прагматичну ефективність виступу, і, як 

наслідок, сприяє створенню позитивного іміджу сучасного політичного лідера. 

Ключові слова: політичний дискурс, президентська промова, політичний імідж, прецедентний феномен, 
прецедентний текст. 

Постановка проблеми. У фокусі нашого дослідження – мовні чинники президентської промови та їх 
позамовна роль у створенні позитивного іміджу публічної людини. Питання іміджу президента є 
надзвичайно важливе в наш час, адже це вагома складова його політичного успіху. Звідси, дослідження 
тексту президентської промови набуває особливої актуальності, оскільки дозволяє прогнозувати, як 
політичний лідер буде сприйматися громадськістю та визначати його місце в національній свідомості. 

Важливою складовою успіху політика-оратора, що забезпечує здійснення безпосереднього мовленнєвого 
впливу на формування громадської думки, є високий рівень мовної культури, одним із показників якого є 
використання прецедентних феноменів. Як свідчить аналіз фактичного матеріалу дослідження, найбільш 
поширеним прецедентним феноменом, до якого звертаються політичні діячі, є Біблія – основна книга 
християнства, яка впродовж віків займає найважливіше місце в культурному розвитку людства.  

Об’єкт дослідження – вербальна об’єктивація політичного іміджу у президентській промові. Суб’єкт 
– особливості вживання Біблії як прецедентного тексту у формально-комунікативній організації промов 
американских президентів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Явище прецедентності досліджували як закордонні, так і 
вітчизняні вчені-лінгвісти: Д. Багаєв, М. Бахтін, Д. Гудков, В. Дем’янков, Ф. Джонсон-Лейрд, 
А. Залевська, В. Карасик, Ю. Караулов, У. Кінч, В. Костомаров, В. Красних, О. Кубрякова, Дж. Крістєва, 
Ю. Лотман, Є. Попова, Ю. Прохоров, Т. Фесенко та ін. Віддаючи належне їх науковим здобуткам, 
зауважимо, що проблема використання особливих прецедентних феноменів для формування позитивного 
іміджу політичного лідера залишається не достатньо розробленою. 

Метою даної статті є встановлення особливостей вживання Біблії як прецедентного феномену в 
президентській ораторській промові, та визначення її ролі у створенні позитивного іміджу сучасного 
політичного лідера. 

Поставлена у роботі мета передбачає вирішення таких завдань: визначення понять "президентська 
промова", "прецедентний феномен", "прецедентний текст", "політичний імідж" та виявлення їх основних 
характерних ознак; з’ясування типів прецедентних феноменів, які найчастіше використовуються в 
президентській ораторській промові; дослідження впливу прецедентних феноменів на створення 
позитивного іміджу політичного лідера. 

Робочою гіпотезою нашого дослідження було припущення, що саме використання звернень до Бога, 
біблійних цитат, молитв та притч у політичній промові може слугувати вербальним механізмом 
створення позитивного іміджу сучасного політичного лідера. 

Матеріалом дослідження є 58 політичних промов американських президентів від повоєнного 
періоду і до сьогодення. Приклади для аналізу відбиралися шляхом суцільної вибірки. 

Виклад основного матеріалу. У даному дослідженні президентська промова розглядається як 
різновид інституційного політичного дискурсу, що представляє собою офіційний усний публічний 
виступ глави держави (президента) з позитивними чи негативними оцінками, обґрунтуваннями, 
конкретними фактами і накресленням перспектив політичного розвитку країни. Такий виступ 
характеризується емоційністю, чіткістю постановки проблем, насиченістю, конкретністю, дієвістю, а 
також стислими часовими межами, і, як слушно зазначає І. Б. Морозова, об’єднує дві функції: функцію 
повідомлення інформації і функцію впливу [1: 64]. Кінцевим призначенням промови є вплив на 
свідомість аудиторії, її вибір, життєві позиції, думки, переконання. 

Роль президента в політичному процесі розуміється як центральна, тому вирішальним фактором при 
обранні того чи іншого кандидата на найвищу посаду в країні належить іміджу політичного лідера. На 
наш погляд, це поняття найбільш вдало розкривається в політологічному словнику: "Політичний імідж – 
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це своєрідне уявлення населення про ідеальне втілення тієї чи іншої соціальної ролі" [2: 14]. Імідж 
складається із зовнішнього образу (одягу і речей, міміки, жестів) та внутрішнього образу, який 
неможливо побачити, але який відчувається і дуже впливає на сприйняття людини оточуючими (вміння 
правильно будувати спілкування, позитивні якості особистості, вміння розуміти людей і вміння 
справляти враження). До питань іміджелогії зверталися як закордонні, так і вітчизняні мовознавці: В. 
Бебик, П. Бірд, Є. Блажнов, Д. Блені, Ф. Буарі, Д. Б’юкенен, Р. Верслін, Д. Видрін, С. Голдмен, Т. 
Грінберг, А. Гуцал, К. Єгорова-Гантман, В. Ільїн, С. Катліпа, Е. Кемпбелл, В. Королько, П. Лазарсфелд, 
В. Моісєєв, Дж. Наполітан, С. Недбаєвський, В. Полохало, Г. Почепцов, М. Різ, Е. Семпсон, М. Сміт, 
С. Телешун, М. Томенко, О. Феофанов, П. Фролов, А. Цуладзе, В. Шепель та інші. 

В свідомості американського суспільства президент – це символ держави, батько американської нації, 
втілення величі та гідності, саме тому велика увага приділяється його особистісним якостям. Своєрідним 
індикатором іміджу у мовленні політиків є використання прецедентних феноменів – компонентів знань, 
позначення та зміст яких добре відомі представникам певної етнокультурної спільноти [3: 492]. Вони 
створюють певну систему цінностей, регулюють соціальну поведінку представників окремої національної 
лінгвокультурної спільноти, а саме засуджують або схвалюють її. Так як політичний дискурс має на меті 
лаконічно та яскраво здійснювати вплив на формування громадської думки та необхідного ставлення до 
певної особистості або події, то така специфічна особливість прецедентних феноменів досить часто 
застосовується в політичній ораторській промові, яка виступає компонентом політичного дискурсу. 

Основним типом серед вербальних прецедентних феноменів виступає прецедентний текст, основними 
ознаками якого є особлива значущість як для окремих особистостей, так і для значної кількості осіб. До 
такого тексту особистість звертається неоднарозово у своєму мовленні. На думку В. Красних, 
прецедентний текст – це вербальний прецедентний феномен, що зберігається в когнітивній базі у вигляді 
інваріанта сприйняття. Знання інваріанта сприйняття прецедентного тексту – необхідне та обов’язкове 
для всіх представників певної спільноти [4: 68]. 

У нашому розумінні прецедентний текст – це відомий твір, актуалізований в інших текстах, 
звернення до якого скероване лінгвокогнітивними механізмами інтертектуальності. Зауважимо, що 
особливістю прецедентних текстів є те, що вони рідко вводяться в мовлення повністю, частіше – 
фрагментами, натяками. Комунікація, яка містить такі тексти, є прагматично спрямованою, розкриває 
властивості мовної особистості, що зумовлені цілями, мотивами, ситуаційними інтенціями. 
Використання в мовленні прецедентних текстів – це свого роду демонстрація єдності зі своїм народом, а 
також натяк на відомі хрестоматійно позитивні чи негативні події, що вже відбувалися в історії. 

Дослідження президентських промов свідчить про те, що публічний виступ у США побудований на 
особливостях жанру релігійної проповіді. Оскільки, проповідь – це публічна промова, що сповіщає, 
розтлумачує віровчення, спонукає до певних почуттів і поведінки, то стає очевидним той факт, що усі 
вище названі функції проповіді збігаються з головними функціями політичної промови. Варто зазначити, 
що промова політичного лідера характеризується використанням лексики, яка визначає традиційні ідейні 
цінності та національні ментальні особливості американського суспільства. У своєму виступі політик-
оратор звертається до джерела, яке пропагує найвищі моральні стандарти – Біблії. 

Релігійна складова політичного життя країни бере свій початок від творця американського інституту 
президентства Дж. Вашингтона, який володів вражаючою здатністю безпомилково надавати глибокого 
релігійного забарвлення своїм публічним виступам. Дж. Вашингтон навіть мав особистий молитовник, у 
якому власноруч писав молитви на кожен день тижня. Ці молитви забезпечують розуміння глибини його 
віри: Oh, eternal and everlasting God, direct my thoughts, words and work. Wash away my sins in the 
immaculate blood of the Lamb and purge my heart by Thy Holy Spirit. Daily, frame me more and more in the 
likeness of Thy son, Jesus Christ, that living in Thy fear, and dying in Thy favor, I may in thy appointed time 
obtain the resurrection of the justified unto eternal life. Bless, O Lord, the whole race of mankind and let the 
world be filled with the knowledge of Thee and Thy son, Jesus Christ [5]. – О, вічний і безсмертний Боже, 
спрямуй мої думки, слова і вчинки. Змий мої гріхи в невинній крові Агнця та очистити моє серце Духом 
Твоїм Святим. Щодня, твори мене у подобі Сина Твого, Ісуса Христа, що жив в страху Твоїм і помер за 
Тебе, і, можливо, я в призначений Тобою час отримаю воскресіння та життя вічне. Благослови, Господи, 
весь людський рід, і нехай світ наповниться пізнанням Тебе і Сина Твого, Ісуса Христа. Навіть у 
третьому куплеті гімну США говориться: And this be our motto "In God is our trust" – І це буде наш девіз: 
"На Бога покладаємось (тут і далі переклад мій). 

У своїй першій промові в якості кандидата у президенти Дж. Кеннеді, звертаючись до американських 
громадян, цитує Святе Письмо: My call is to the young in heart, regardless of age – to all who respond to the 
Scriptural call: "Be strong and of a good courage; be not afraid, neither be thou dismayed" [5] – Я звертаюсь 
до усіх, хто молодий серцем, незалежно від віку, та відгукується на біблійний заклик: Будь сильним і 
мужнім, не жахайся і не бійся! Далі Дж. Кеннеді використовує цитату з Книги пророка Ісая: Recall with 
me the words of Isaiah: "They that wait upon the Lord shall renew their strength; they shall mount up with wings 
as eagles; they shall run and not be weary" [5] – Пригадаймо разом слова пророка Ісаї: Ті, хто надію 
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складає на Господа, силу відновлять, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, 
будуть ходити і не помучаться! Для своєї промови в Далласі президент Кеннеді приготував такі слова: ... 
the righteousness of our cause must always underlie our strength. For as was written long ago: "except the Lord 
keep the city, the watchmen waketh but in vain" [5] – Праведність нашої справи завжди повинна 
підкреслювати нашу міць, тому що давним-давно написано: "якщо Господь не захистить міста, даремно 
пильнує сторожа". Улюблений уривок президента Дж. Кеннеді із Книги Еклезіаста: " There is an 
appointed time for everything, and a time for every affair under the heavens" [5] – Усьому під небом свій час і 
всякому ділу своя пора. 

У результаті аналізу фактичного матеріалу встановлено, що частота вживання звернень до 
Всевишнього у промовах президентів становить 80 %, біблійних цитат 15.22 %. Також відмічено, що 
дієвим механізмом формування позитивного іміджу сучасного політичного лідера є молитва (4.78 %). 
Отже, у своїх промовах американські президенти використовують релігійні мотиви з метою створення 
почуття єдності у представників різних націй та віросповідань, що живуть у США. Релігійний 
плюралізм, характерний для Америки, є наслідком історичного розвитку країни, населення якої постійно 
поповнювалося за рахунок емігрантів з Європи, Азії, Африки, які, природно, сповідували різні релігії. 
Найбільш поширені релігійні течії у США представлені в діаграмі 1. Як бачимо більшість американців 
сповідують християнство (76.8 %), юдаїзм (1.7 %), мормонство (1.7 %), буддизм (0.7 %) та іслам (0.6 %). 

Діаграма 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Для об’єднання представників різних націй та віросповідань, необхідним є символ, який надавав би їм 
відчуття єдності, цілісності та належності до однієї нації. Таким символом є Бог – охоронець нації та його 
одвічні істини. Наприклад: This Nation was established by men who believed in God. You will see the evidence of 
this deep religious faith on every hand [5] – Аналізуючи слова Г. Трумена, слушно зазначити, що президент для 
позначення Всевишнього використовує слово God (Бог), яке сприймається практично усіма американськими 
громадянами, однак кожен вільний інтерпретувати його по-своєму. Такі висловлювання забезпечують 
рівноправність американців, незалежно від їхніх релігійних переконань. Таким чином, американські 
президенти використовують релігійну лексику, не ображаючи чиїхось почуттів. 

Для сучасного американського суспільства характерний швидкий темп поширення ісламу. Він є настільки 
високим, що це визнають представники Білого Дому. Так, держсекретар США за президентства Клінтона 
Мадлен Олбрайт, виступаючи на Азіатському форумі в Нью-Йорку підтвердила, що іслам показує 
найбільший ріст серед усіх релігій, існуючих в США. Однак, американське суспільство неоднозначне у 
своєму ставленні до цієї релігії. Ситуація ще більше загострилася після подій 11 вересня. ЗМІ представляли 
іслам як релігію, засновану на війні і агресії, а мусульман – зарозумілими, жорстокими екстремістами. 
Примирити дві світові релігії спробував Барак Обама, який виступаючи перед студентами Каїрського 
університету, закликав до нової ери у відносинах між Сполученими Штатами і півторамільярдним 
мусульманським світом. Ці відносини мають базуватися на взаємній повазі і на тій істині, що Америка й іслам 
не заперечують одне одного, не потребують суперництва. Навпаки, їхні інтереси взаємно перетинаються, у 
них є загальні принципи – принципи справедливості й прогресу, толерантності й людської гідності. Президент 
розпочав свою промову цитатою із Корану: As the holy Quran tells us, "Be conscious of God and speak always the 
truth." That is what I will try to do today [5] – Як Священний Коран говорить нам: "Бійтеся Аллаха і завжди 
говоріть правду". Це те, що я спробую зробити сьогодні. 

Б. Обама наголошує, що саме терористи порушують моральні принципи, викладені у Корані: They 
have killed people of different faiths – but more than any other, they have killed Muslims. Their actions are 
irreconcilable with the rights of human beings, the progress of nations, and with Islam. The Holy Koran teaches 
that whoever kills an innocent is as – it is as if he has killed all mankind. And the Holy Koran also says whoever 

Релігійна приналежність населення США
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saves a person, it is as if he has saved all mankind [5] – Вони вбили людей різного віросповідання, але 
мусульман вони знищили найбільше. Їхні дії несумісні з правами людини, з прогресом окремих країн і з 
ісламом. Священний Коран вчить: той, хто вбив безневинну жертву – це так, наче він убив усе людство; 
той, хто врятував людину – це так, наче він врятував усе людство. Проте, самі приписи Корану чимало 
американців розуміє невірно. Наприклад: "And kill them (the unbelievers) wherever you find them..." – І 
вбивайте їх (невірних), де б ви їх не зустріли. Тут під невірними розуміються не представники іншого 
віросповідання, а ті, хто не вірить у Бога взагалі. 

Президент Обама у своїй промові посилався на святе письмо трьох великих релігій. Він цитував 
Біблію, Талмуд і Коран як доказ того, що усі три книги містять заклик до миру і сам закликав до кращого 
взаєморозуміння між Сполученими Штатами та мусульманами: The Holy Koran tells us: "O mankind! We 
have created you male and a female, and we have made you into nations and tribes so that you may know one 
another." The Talmud tells us: "The whole of the Torah is for the purpose of promoting peace." The Holy Bible 
tells us: "Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God." The people of the world can live 
together in peace. We know that is God’s vision, now that must be our work here on Earth [5]. 

Б. Обама наголошує, що усім американцям властиве спільне прагнення жити в мирі та безпеці, 
отримати освіту і працювати гідно, любити свою сім’ю, свою громаду і свого Бога. Ці речі розділяє 
кожен, адже це надія всього людства: ... all of us share common aspirations to live in peace and security, to 
get an education and to work with dignity, to love our families, our communities, and our God. These things we 
share. This is the hope of all humanity [5]. 

Релігія відіграє важливу роль у формуванні та розвитку американських інститутів, впливає на всі 
сфери життя в країні, включаючи і політичну сферу. Інавгурація президента є яскравим підтвердженням 
релігійної легітимності найвищої політичної влади. Так, на церемонії вступу на посаду глави держави 
Дж. Кеннеді були присутні представники духовенства всіх християнських релігій – католицький 
архієпископ, архієпископ грецької Православної Церкви, протестантський пастор "Центральної 
християнської церкви" та юдейський рабин. 

Зв’язок політики та релігії є досить тісним. Так, президент Д. Ейзенхауер зауважив, що американська 
система правління немає сенсу, якщо вона не заснована на глибокій вірі, проте абсолютно немає 
значення, що це за релігія. Позиція Ейзенхауера відображає еволюцію взаємовідносин релігії та політики 
в США, які стали більш вільними: ...'all men are endowed by their Creator'. In other words, our form of 
government has no sense unless it is founded in a deeply-felt religious faith, and I don’t care what it is. With us 
of course it is the Judeo-Christian concept, but it must be a religion with all men are created equal [5]. 

Усі президенти США у своїх виступах підкреслюють, що головні Божі заповіді мають місце і в 
управлінні країною. Так, Р. Рейган зазначає, що протягом століть наголос Біблії на співчутті і любові до 
ближнього знайшов вираження в інституційних та урядових соціальних програмах допомоги і 
підтримки, таких як приватна благодійність, створення шкіл і лікарень, а також скасування рабства: "For 
centuries the Bible’s emphasis on compassion and love for our neighbor has inspired institutional and 
governmental expressions of benevolent outreach such as private charity, the establishment of schools and 
hospitals, and the abolition of slavery" [5]. Президент Д. Ейзенхауер говорить, що без Бога не може 
існувати ні американська форма уряду, ні американський спосіб життя. Визнання Всевишнього є 
першим, самим основним, вираженням американізму. Батьки-засновники помітили це, і, з Божою 
поміччю, це визнання буде продовжуватись: Without God there could be no American form of government, 
nor an American way of life. Recognition of the Supreme Being is the first, the most basic, expression of 
Americanism. Thus, the founding fathers of America saw it, and thus with God’s help, it will continue to be [5]. 

Вибір біблійних цитат і те, яким чином президент використовує їх, належить до найбільш вражаючих 
і показових аспектів президентської ораторської промови. Цитата з біблійного тексту, як правило, слугує 
для досягнення основної мети. Так, у розпал фінансової кризи чотири роки тому, президент Обама 
підкреслив: "We remain a young nation, but in the words of Scripture, the time has come to set aside childish 
things" [5]. У даному випадку була використана алюзія на послання апостола Павла до коринтян: "When I 
was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child: but when I became a man, I put 
away childish things" (Коли я дитиною був, то я говорив, як дитина, розумів, як дитина, як дитина я думав. 
Коли ж мужем я став, то відкинув дитяче). У своєму першому виступі президент Б. Клінтон звернувся до 
американського народу із закликом до дій та служінню державі: The Scripture says, "And let us not be 
weary in well-doing, for in due season, we shall reap, if we faint not" [5]. Як сказано в Святому Писанні: "Та 
не втомимося, роблячи добро, бо свого часу пожнемо врожай, якщо не ослабнемо". 

Президент Дж. Картер як новий політичний лідер країни закликає до справедливості, доброти і людяності. 
Намагаючись залікувати рани Уотергейту та ще більше згуртувати американців, він також цитує Святе 
Письмо: "He hath showed thee, O man, what is good; and what doth the Lord require of thee, but to do justly, and to 
love mercy, and to walk humbly with thy God" [5]. – О, людино! Сказано тобі, що добро і чого вимагає від тебе 
Господь: діяти справедливо, любити справи милосердя і з Богом ходити смиренно твоїм." Цитата з Біблії була 
використана також в інавгураційній промові Дж. Кеннеді: Let both sides unite to heed in all corners of the earth 
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the command of Isaiah to "undo the heavy burdens … [and] let the oppressed go free" [5] – Нехай обидві сторони 
об’єднаються для того, щоб донести в усі куточки землі завіт Ісая: "розв’яжи пута ярма, і пригноблених 
відпусти на волю". У даному прикладі підкреслюється думка про те, що сторони, які протистоять одна одній, 
повинні об’єднати свої зусилля з метою збереження та зміцнення миру. 

Вислів "A City upon a Hill (Місто на пагорбі)" із Нагірної проповіді Ісуса Христа, який записаний у 
п’ятій главі Євангелія від Матвія, користується великою популярність серед американських політиків: 
"You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden" [5] – Ви світло для світу. Не може 
сховатися місто, що стоїть на верховині гори. Так, президент Кеннеді у своєму зверненні до суду 
загальної юрисдикції штату Массачусетс наголосив, що зараз погляди усіх людей спрямовані на владу, 
тому представництва уряду в кожній галузі, на кожному рівні, національному, державному та місцевому, 
повинні бути як місто на пагорбі – побудовані і сформовані з людей, які знають, що на них покладена 
велика довіра та великі зобов’язання: Today the eyes of all people are truly upon us – and our governments, in 
every branch, at every level, national, state and local, must be as a city upon a hill – constructed and inhabited 
by men aware of their great trust and their great responsibilities [5]. Президент Рональд Рейган використовує 
образ міста на пагорбі у свої прощальній промові: I’ve spoken of the shining city all my political life, but I 
don’t know if I ever quite communicated what I saw when I said it. But in my mind it was a tall proud city built 
on rocks stronger than oceans, wind-swept, God-blessed, and teeming with people of all kinds living in harmony 
and peace, a city with free ports that hummed with commerce and creativity, and if there had to be city walls, the 
walls had doors and the doors were open to anyone with the will and the heart to get here [5] – Я говорив про 
славетне місто все своє політичне життя, але я не знаю, чи я коли-небудь повідомляв, що я уявляв, 
кажучи це. Я бачив велике горде місто, побудоване на скелях міцніших за океани, вітри. Це Богом 
благословенне місто, де проживають люди усіх національностей у гармонії і мирі. Це місто вільних 
портів, розвинутої торгівлі та творчості, і, якщо б там були міські стіни, у них були б двері, відкриті для 
всіх, хто мав щире бажання потрапити сюди. 

Частотність вживання звернень до Бога, цитат із Біблії та промовляння молитв у виступах 
президентів відображена у Таблиці 1: 

Таблиця 1. 
Питома вага відносного вживання звернень до Всевишнього, біблійних цитат та молитв у 

промовах американських президентів від повоєнного періоду і до сьогодення 
 Американський політичний дискурс 

 кількість питома вага, (%) 

Звернення до Бога 268 80 

Цитати з Біблії 51 15.22 

Промовляння молитви 16 4.78 

Разом 335 100 

З наведеної таблиці видно, що релігія в житті кожного американця займає помітне місце. Оскільки 
президент країни сприймається більшістю населення як символ нації, тому він зобов’язаний відігравати 
важливу політико-релігійну роль, не тільки як політичний лідер країни, але і як своєрідний 
священнослужитель державного культу. У зв’язку з цим у публічних виступах президентів США питома 
вага вживання звернень до Бога становить 80 %, біблійних цитат – 15.22 %, молитв – 4.78 %. Таким 
чином, саме Всевишній спрямовує дії президента. З Його благословення приймаються рішення, а 
президент – виконавець волі Бога. 

Особливу роль у президентській ораторській промові відіграють біблійні притчі. Так, притчу про 
доброго самарянина, яка описується в Євангелії від Луки Нового завіту Біблії, знаходимо у виступі 
президента Дж. Буша-молодшого: I can pledge our nation to a goal, "When we see that wounded traveler on 
the road to Jericho, we will not pass to the other side" [5] – Я можу поставити перед нашою нацією таку 
ціль: коли ми бачимо пораненого мандрівника по дорозі до Ієрихон, ми не перейдемо на іншу сторону. За 
допомогою цієї алюзії оратор закликає американців не бути байдужими до чужого горя, не забувати про 
милосердя та співчуття, тобто нагадує про головні людські цінності. Таким чином, підкреслюється 
важливість творити справи милосердя та безкорисливої допомоги ближнім. 

Під час перебування в місті Х’юстон, штат Техас, президент Дж. Кеннеді у своїй промові процитував деякі 
місця з книги Притч і книги пророка Йоіла. Ці слова стосувалися друга президента, конгресмена Альберта 
Томаса, якого він дуже цінував: "Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions," the Bible 
tells us, and "where there is no vision, the people perish" [5] – Старцям вашим будуть снитися сни, юнаки ваші 
будуть бачити видіння, а Біблія каже нам: При нестачі бачення народ гине. Звертаючись на засіданні ООН до 
тих, хто поділяє його бачення в США та за кордоном, президент Дж. Кеннеді також апелює до Святого 
Письма: ... as the Scriptures tell us, "No man who puts his hand to the plow and looks back is fit for the Kingdom of 
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God" [5] – Ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад озирається, не надається до Божого Царства! 
Таким чином, президент закликає завершити те, що було розпочато. 

Досить часто у промовах президентів США порушується темa "дикої пустелі" (wilderness), з якою у 
Біблії тісно пов’язана ідея оновлення, очищення та наближення до Бога: сорок років, проведених 
народом Ізраїлю у пустелі, сорок днів посту Христа в пустелі. Розглянемо приклад із промови президента 
Р. Рейгана: When the first President, George Washington, placed his hand upon the Bible, he stood less than a 
single day’s journey by horseback from raw, untamed wilderness. There were 4 million Americans in a union of 
13 States. Today, we are 60 times as many in a union of 50 States. So much has changed, and yet we stand 
together as we did two centuries ago [5]. – Коли перший президент, Джордж Вашингтон, поклав руку на 
Біблію, лише одноденна подорож на коні відділяла його від дикої пустелі. З ним було чотири мільйони 
американців в союзі 13 штатів. Сьогодні нас в 60 разів більше, ми об’єднані в 50 штатів. Багато що 
змінилося, та все ж ми вистояли разом, як і два століття тому. 

Президент Л. Джонсон у своєму інавгураційному зверненні також пригадує початок історії 
американського народу: They came here – the exile and the stranger, brave but frightened – to find a place 
where a man could be his own man. They made a covenant with this land [5] – Вони прийшли сюди як 
вигнанці і чужоземці, сміливі, але налякані, щоб знайти місце, де людина може бути собі господарем. 
Вони уклали завіт із цією землею. Одним із пунктів завіту президент Л. Джонсон проголошує єдність: To 
those who were small and few against the wilderness, the success of liberty demanded the strength of union. Two 
centuries of change have made this true again [5] – Від тих, хто був нечисленний проти пустелі, успіх 
свободи вимагав сили єдності. Два століття змін тільки посилили цю вимогу. І на завершення президент 
апелює до Святого Письма: "Give me now wisdom and knowledge, that I may go out and come in before this 
people: for who can judge this thy people, that is so great?" – "Даруй рабу Твоєму серце розумне, щоб 
судити народ Твій, розрізняти добро і зло; бо хто зможе керувати цим великим народом Твоїм?" Отже, 
президент – це покірний раб Божого задуму, що несе світло своєму народу. 

Висновки. Таким чином, у результаті дослідження встановлено, що звернення до Бога, біблійні 
цитати, притчі та молитви служать для посилення прагматичної ефективності виступу політичного 
лідера. Апелюючи до загальнолюдських цінностей та ідеалів, акцентуючи позитивні перспективи 
розвитку країни шляхом залучення біблійної лексики, використовуючи у своїй промові релігійні мотиви, 
президент нагадує громадянам про основні закони, яких необхідно дотримуватися заради стабільності, 
стійкості та спокою у суспільстві. 

Для політиків-ораторів Біблія завжди слугуватиме прецедентним текстом, що застосовується у своїх 
виступах для встановлення контакту з населенням. Це своєрідна сполучна ланка між політиком та 
аудиторією, яка забезпечує формування позитивного ставлення до тієї чи іншої політичної фігури. 
Релігійність політичного лідера сприяє зміцненню довіри населення до органів державної влади, а отже і 
створенню його позитивного іміджу. 

Перспективою наших подальших досліджень є виявлення новітніх методів формування іміджу 
політиків, аналіз типології іміджу. Визначення особливостей формування позитивного політичного іміджу 
політичного лідера є першочерговим для глибшого розуміння як нових процесів, які відбуваються в 
сучасному світі, так і тих факторів, що впливають на ефективність публічної діяльності сучасних політиків. 
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Гузак А. Н. Коммуникативная роль библейских цитат и притч в формировании положительного 
имиджа современного политического лидера. 

В статье рассматриваются особенности использования библейских цитат и притч для формирования 
положительного имиджа современного политического лидера. Работа выполнена на материале 58 

оригинальных политических речей американских президентов за период от послевоенного времени и до 
наших дней. В результате проведенного анализа делается вывод, что Библия как наиболее 
распространенный прецедентный феномен в президентской ораторской речи усиливает 

прагматическую эффективность выступления, служит дополнительным средством установления 
контакта с народом и, как следствие, способствует созданию положительного имиджа современного 

политического лидера. 

Ключевые слова: политический дискурс, президентская речь, политический имидж, прецедентный 
феномен, прецедентный текст. 

Guzak A. M. The Communicative Role of Biblical Quotations and Parables in Creating the Modern Political 
Leader’s Positive Image. 

The article looks at the peculiarities of the biblical quotations and parables usage for creating the political 
leader's positive image. The work is based on 58 original political speeches of American Presidents. The actual 

material dates from the post-war period to nowadays. The investigation results in the conclusion that in the 
president’s oratory Bible, as the most wide-spread precedent phenomenon, enhances the pragmatic performance 

effectiveness, serves as additional means of the contact with people, and, consequently, contributes to the 
modern political leader's positive image. The scientific methods used in the research are: structural, functional, 
pragmatic, discourse-analysis, method of quantitative calculations. The positive political image is used as the 
main means of influencing the public opinion. The ultimate purpose of the presidential speech is its effect upon 
the audience's minds, its choice, life position, thoughts, beliefs. Appealing to the universal values and ideals, 
emphasizing the positive prospects of the development by using the biblical vocabulary, religious motives, 

president reminds citizens about the basic laws that must be followed for the sake of the stability and peace in 
the society. Bible as a precedent text used in the speeches of politicians serves to establish contact between the 

political leader and the public, ensures the formation of a positive attitude towards a political figure. The 
political leader's religiousness promotes the public confidence in the government institutions, and thus creates 

his / her positive image. 

Key words: political discourse, presidential speech, political image, precedent phenomenon, precedent text. 
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ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЕПОХИ АБСОЛЮТИЗМУ НА МОВНІ ТА 
ЛІТЕРАТУРНІ ПРОЦЕСИ У ФРАНЦІЇ ХVІІ СТОЛІТТЯ 

У статті представлено історичне підґрунтя формування преціозного стилю в мовленні та 
літературній сфері у Франції ХVІІ століття, яким був абсолютизм. Розглянуто передумови розвитку 
абсолютистського режиму в цій країні. Наведено філософські роздуми про абсолютизм французьких 

теоретиків тієї епохи. Описано становлення та розквіт абсолютної монархії за часів правління 
Людовіка ХІV. Згадано про падіння цього режиму під час Французької революції у ХVІІІ столітті. 
Проаналізовано вплив соціально-політичних подій на культурний розвиток країни, а саме мовну та 

літературну сфери. Подано основні принципи процесу нормування французької мови, який отримав назву 
''класицизм''. Акцентовано увагу на виникненні та основних засадах феномену преціозності, який 
зародився в лоні королівського двору у Франції ХVІІ століття. Прослідковано відмінність між 

класицистами та преціозниками в мовних питаннях та в питаннях літературних жанрів. 

Ключові слова: преціозність, абсолютизм, класицизм, Людовік ХІV, кардинал Рішельє.  

Постановка проблеми. Переломним моментом в історії розвитку французької мови вчені вважають 
ХVІІ століття. І не дарма, адже, як зазначає В. Б. Бурбело, це був період ''остаточного закріплення її 
сучасної системи, який разом з ХVІІІ століттям формує перший, ''класичний'' етап її розвитку'' [1: 78]. 
Саме тому нас найбільше цікавить ця епоха, коли різноманітні суспільно-політичні течії, нові 
літературно-мистецькі процеси сприяли становленню сучасної французької мови. Цей період позначив 
не лише французьку, а й світову культуру: на зміну творчій свободі доби Ренесансу приходить 
стремління до упорядкування, підкорення самодержавству. Розвивається і зміцнюється нова суспільно-
політична ідеологія абсолютної монархії, яка охоплює усі галузі культури: літературу, архітектуру, 
живопис, музику. Усе підкоряється одній-єдиній меті – зміцненню та прославлянню королівської влади. 
Панують вимоги картезіанської філософії, янсеністської логіки, бароко, класицизму, пуризму та 
Французької Академії, ''суперечки про древніх і нових авторів'', бурлеску. Окремою і найбільш помітною 
особливістю цієї епохи став рух преціозників, який, на нашу думку, незважаючи на нетривалий час свого 
розвитку, відіграв значну роль в естетичному розвиткові французької мови.  

Розгляд саме цих питань і становитиме головну мету нашого аналізу у цій статті. 
Виклад основного матеріалу. Щоб знайти обґрунтування абсолютизму у Франції, потрібно 

звернутися до епохи Відродження, за часів якої королівська влада зміцнила свою законність і своє 
правління після закінчення Столітньої війни. Франциск І, король Франції з 1515 року, син графа Карла 
Ангулемського, двоюрідного брата короля Людовіка XII, і Луїзи Савойської, який став засновником 
ангулемської гілки династії Валуа, встановлює своє правління в релігійній та фінансовій сферах. 
Незважаючи на спротив парламенту, нав’язується Болонський конкордат. Не питаючи згоди у платників 
податків, король Франції встановлює їх сплату обов’язковою для усіх. Міста і навіть Церква зобов’язані 
сплачувати ці податки та погоджуватися на позики, які, зрозуміло, ніколи не поверталися. Своїй 
верховній владі король підпорядковує також і парламент. Франциск І вже сприймається як ''абсолютний'' 
монарх, але він ще недостатньо могутній, щоби відмовитися від середньовічних привілеїв. З’являється 
''чиновницька'' бюрократія.  

Продовжуючи розвивати таке розуміння влади та її ролі для суспільства король прагне здобути абсолютне 
панування, що неодмінно призвело до знищення та обмеження інших форм влади: влади Римської церкви, 
духовенства та знаті, так само, як і влади парламенту. Для Людовіка XIV одержання права на абсолютну 
монархію сприймалося як продовження божого права. ''Монарх – це Бог, згідно з писанням; Бог не за своєю 
сутністю, а за могутністю; Бог не за природою, а за милістю; Бог не назавжди, а на певний час. Бог не для 
Неба, а для Землі. Бог не існуючий, а залежний від того, хто існує через своє друге ''я''; хто, будучи Богом 
Богів, творить королів Богів за подобою, за могутністю і за становищем, видимих Богів, образів невидимого 
Бога'' [2: 12]. Саме так писав у своїх ''Роздумах про державу та велич Ісуса'', адресованих Людовіку XIII у 1623 
році, П´єр де Беруль (Pierre de Bérulle), один із теоретиків абсолютизму. 

''Абсолютна'' влада, ''абсолютне'' панування, ''абсолютний'' король, тобто король, який утримує всі 
гілки влади: законодавчу, судову та виконавчу – ось вирази, які найчастіше вживалися за часів Людовіка 
ХІІІ та Людовіка ХІV для визначення сутності влади, яка, за словами сучасників, здійснювалася за 
вказівкою згори (від Бога) [3: 15]. 

Свою теорію абсолютної монархії розвинув і Ж.-Б. Боссюе (Jacques-Bénigne Bossuet), представляючи 
її одночасно на рівні богословського вчення та прагматизму. У своїй ''Політиці'', де процитовано слова зі 
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Святого письма, він пояснює, що у повазі до монарха виявляється щось релігійне. Служба Богові і повага 
до королів пов’язані між собою. Бог вклав у монархів божественне начало [4]. Це означає, що якою б не 
була форма правління, вона є правильною, а монарх є Божим міністром. Тому будь-який бунт проти 
монарха є бунтом проти самого Бога, навіть, якщо монарх не християнин. Більше того, за його 
міркуваннями, сутність влади – це авторитаризм. 

Дещо по-іншому трактує абсолютизм Жан Боден (Jean Bodin), один із перших теоретиків 
абсолютизму у XVI ст. У своїй праці ''Шість книг Республіки'' (''Six livres de la République'') [5] він 
створює теорію ''республіки'' у римському значенні ''суспільних інтересів'', тобто держави. У цій теорії 
він висуває концепт влади, яка може ухвалювати та скасовувати закони і належить особисто монарху, 
незалежно від того, чи його піддані погоджуються, чи ні. Для Ж. Бодена республіка є спільнотою людей, 
де виявляється верховна влада. Верховна влада неодмінно спричиняє створення закону, з якого 
випливають усі інші повноваження. Монархія, за божим правом, є найкращим втіленням верховної 
влади. Ж. Боден відрізняє абсолютизм від тиранії. Він критикує тих, хто бажає перетворити державу на 
власність монарха. Він бачить два обмеження для абсолютної монархії: внутрішнє (стосується виконання 
основних законів) та зовнішнє (дотримання підписаних угод та однакового права для всіх). 

Починаючи з XVII ст. абсолютизм починає процвітати. У 1614 році, на вимогу Генеральних Штатів 
принцип влади за божим правом стає одним із основних законів Французького королівства. Влада цілком 
і повністю належить королю, і він не поділяє її з жодною іншою інституцією. Абсолютна монархія має 
централізуючі функції стосовно суспільства: суспільство – це тіло, головою якого є монарх. І в цьому 
суспільному тілі має бути тільки один центр для прийняття рішень. 

Людовік XIV за часів свого королівства правив без прем’єр-міністра і приймав рішення сам, 
керуючись порадами свого канцлера, міністрів та державних секретарів. Незважаючи на всі зусилля 
Короля-Сонця, у XVII ст. монархія не була абсолютною. На той час французьке королівство було одним 
із найбільш населених у Європі, тому правитель не міг змусити усіх громадян сприйняти абсолютну 
владу короля. Його рішення наштовхувались на станові общини: при Старому Режимі провінції, міста, 
корпорації та ордени були наділені привілеями, які король мав поважати. Наприклад, духовенство мало 
свої власні суди та випрацювані юридичні процедури. Починаючи з Середньовіччя, свободи (під цим 
поняттям ми розуміємо привілеї та колективні пільги) надавали багатьом французам особливих прав. Не 
всі розмовляли однією мовою, не всі користувалися одними й тими ж мірами тощо. Утвердження 
королівського абсолютизму у ХVІІ столітті гальмувала відсутність швидких засобів зв’язку, невелика 
кількість представників короля на місцях, слабкість поліції, незначні доходи до королівської казни. 
Генеральні штати та Провінції (Старий Режим) в час кризи об’єдналися і стали трибуною для 
представників трьох станів (селянства, міщанства та духовенства). Ці інституції виступали проти 
абсолютистських настроїв Людовіка XIV. 

Найвизначнішим мислителем абсолютизму був кардинал Рішельє (Richelieu). Його думка ґрунтується 
на ідеї могутності держави. Оскільки король ототожнює себе з державою, то він, з одного боку, не 
повинен відчувати жодного опору, а з іншого – розділяти свою владу ще з кимось. Державні інтереси 
обумовлюють усі дії короля та ставляться понад усе інше. Він стверджує, що могутність є 
найнеобхіднішою рисою для величі Королів та для благополуччя їх урядів. Ті, хто керують державою, 
зобов’язані сприяти усьому, що змогло б зробити їхнього Правителя таким могутнім, яким його мали б 
вважати інші [6: 57]. Рiшельє добре розуміє, що такі принципи відкривають шлях до зловживань. На його 
думку, від зловживань сильної влади страждають тільки окремі особи, а слабка влада створює небезпеку 
для усього суспільства [6: 61]. 

У 1634 р. саме під патронатом кардинала Рішельє була створена Французька Академія для того, щоб 
встановити жорсткі правила у мовній та літературній сферах та змусити усю інтелектуальну еліту їх 
дотримуватися. Пізніше за зразком Французької Академії були засновані Академія Наук, Академія 
Архітектури, Музична Академія, Академія Франції в Римі тощо. Усі ці інститути мали слідкувати, кожен 
у своїй сфері, за дотриманням встановлених королем принципів. 

Незважаючи на те, що у XVIII ст. філософи Просвітництва такі, як Дені Дідро та Жан-Жак Руссо, 
критикують абсолютизм, деякі мислителі схиляються до ідеї освіченого деспотизму. У межах цієї ідеї 
абсолютна держава має підкорятися розуму (Просвітництву). Освічений деспот використовує свою 
абсолютну владу для звершення реформ, необхідних прогресові та земному благополуччю людей. 
Оскільки піддані, на їх думку, нездатні усвідомити суть прогресу, то королі та освічені філософи повинні 
здійснювати ефективне управління саме авторитарним способом. Освічений абсолютизм веде до 
раціоналізації засобів влади, до послаблення влади аристократії [7: 7].  

З часом термін ''абсолютизм'' набирає пейоративного значення, яким наприкінці XVIII століття 
послуговувалися для дискредитації монархії [8: 53]. 

Ставлення до абсолютистської політичної системи різко змінюється у 1789 році, в часи Французької 
революції, коли депутати проголошують Національну асамблею, а пізніше створюють першу в історії 
країни конституцію. Відбувається перехід до режиму конституційної монархії [3: 89]. У жовтні 1789 
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року, коли король Франції повертається в Париж, двір уже розділений, і Версаль перестає бути основою 
абсолютизму. Через кілька років революціонери знищують предмети коронування та королівські 
символи. Абсолютна монархія божого права перестає існувати [9: 296]. 

Така суспільно-політична ситуація у Франції XVII століття, звичайно, не могла не вплинути на 
культурний розвиток країни, що зачепило мовну та літературну сфери. У цей час формуються особливі умови 
культурно-мовленнєвої діяльності, які, з одного боку, є продовженням тенденцій попередньої епохи, а з 
іншого – запереченням, критикою основних принципів словесної творчості, лінгвістичної діяльності доби 
Відродження. Лінія послідовності, як зазначає В. Б. Бурбело, ''проявляется в тенденции к упорядоченности, 
согласованности, разумности на всех уровнях и во всех проявлениях жизнедеятельности общества – от 
политической структуры до философии, от лирической поэзии до грамматической теории, от придворного 
этикета до социальной иерархии в целом'' [1: 79]. Вона чітко виражена у філософії Декарта, логіці янсеністів, 
нормувальній та рефлективно-критичній діяльності пуристів, членів Французької Академії. На противагу 
ірраціонально-чуттєвому натхненню поетів епохи Відродження та, здавалось би, необмеженій 
лінгвокреативній свободі, мислителі XVII століття впроваджують чітку регламентацію всього творчого 
процесу, структури літературних жанрів, мови і стилю. Вони проголошують розум мірилом усіх речей та 
застосовують його закони до всіх сфер соціокультурної діяльності.  

Закони логіки, принцип розумності, ясності лягли в основу естетичної теорії класицизму, викладеної 
Ж. Шапленом та Н. Буало [10: 11], а також соціолінгвістичної теорії та практики мовного нормування, 
яку представляє доктрина пуризму Ф. Малерба, К. Вожла та Французької Академії загалом [12]. У той 
період королівський двір та придворне товариство було центром культурного життя Франції, тому саме 
дворяни стали основоположниками головних напрямів нормуючої та рефлективно-критичної діяльності. 
Саме в аристократичному лоні вперше ставиться питання комунікативної основи мовлення. В. Б. 
Бурбело стверджує, що категорії ясності, чіткості і точності висловлювання (clarté, netteté, justesse etc.) 
наштовхуються на культурно-мовленнєві потреби нового соціо-етичного ідеалу XVII століття – порядної 
людини (honnête homme). Такий образ певною мірою наслідує риси куртуазного ідеалу середніх віків, 
освіченого, але не пов’язаного з жодною конкретною діяльністю [1: 80]. Прикладом для наслідування 
могла бути лише людина вищого аристократичного кола, яка вміла вести приємну бесіду, давати 
критичну оцінку літературному творові та пробувати себе в тому чи іншому жанрі словесної творчості. 
Такі люди збирались у спеціально створених аристократичних салонах, які відіграли особливу роль в 
процесі нормування мови та рефлективно-критичній діяльності загалом. Створювались вони найчастіше 
світськими придворними дамами. Першим таким салоном, одним із найвідоміших того часу, став маєток 
мадам де Рамбує. Дами намагались підкреслити вишуканість своїх манер, свій винятковий спосіб 
висловлювання, доступний лише для вищого прошарку суспільства [8]. Саме їм належало часто 
найвагоміше слово в оцінці різних аспектів мовленнєвої практики, яку вони самі вважали чимось 
дорогоцінним. Тому їх і назвали преціозниками (від французького précieux – дорогоцінний, манірний). 
Саме їхня орієнтація на певний тип освіти, відмінний від того, який отримували на той час чоловіки, 
відірваний від шкільної традиції вивчення класичних мов та прикладів античної літератури, мала 
важливе значення для становлення норми французької мови.  

Варто зазначити, що розвиток французької течії Преціозності відбувався в лоні абсолютизму XVII 
століття, а тому це культурне явище не могло бути відірваним від основних принципів, які панували в 
той період. Преціозність стала наче вишуканою перлинкою в океані класицистичних настроїв: вона 
прийняла основні принципи тогочасної доктрини, однак підлаштувала їх під власні потреби та 
побажання. Таким чином, потужний імпульс для розвитку мовленнєвої діяльності відвідувачів салонів 
виходив із початково визначеного типу комунікації – усного спілкування зі специфічним колом 
учасників. ''Так, потребности выражения достаточно широкого, хотя и мало дифференцированного 
содержательного диапазона относительно ограниченными средствами одного социального жаргона – 
жаргона придворного общества в основополагающих условиях устной коммуникации, во многом 
определяющей структуру письменных жанров, вели к ограничительному нормированию словарного 
состава, преобладанию в нем абстрактных элементов'' [1: 80]. 

Подібно до того, як пуристи намагались очистити французьку мову від іншомовних запозичень, а 
представники класицизму – запровадити строгі принципи чіткості та ясності стилю висловлювання, 
преціозники теж ввели обов’язкові критерії мовленнєвої діяльності для аристократів і виразили їх 
поняттями civilité (дотримання правил пристойності), politesse (ввічливість), courtoisie (куртуазність), 
urbanité (поштивість), категоріями agrément (приємного), bienséance (пристойного). Вони обмежували, а 
іноді навіть виключали вживання невідповідної лексики та здійснювали розробку аспектів формальних 
мовних структур, які перегукувались із загальним напрямком логічних та філософських пошуків того часу.  

Прослідковуємо відмінність між класицистами та преціозниками і в питанні літературних жанрів. 
Серед діячів Французької Академії поширеною в ту епоху була рефлективно-критична діяльність, 
представлена обговоренням на конкретному прикладі тих чи інших мовних та літературних проблем. 
Їхнім завданням було напрацювання зразків для наслідування, поданих у ''коментарях'', ''замітках'', 



Вісник Житомирського державного університету. Випуск 4 (76). Філологічні науки 

284 

''листах'', ''промовах'', роздумах, діалогах та інших серйозних формах словесної творчості. Відомо, що 
основними правилами естетики класицизму були вимога правдоподібності та принцип єдності часу, 
місця та дії. Однак, преціозники не завжди дотримувались цих норм, адже головною темою їх творчості 
була любов та пов’язані з нею емоції. А це разом зі спеціальним ''преціозним'' стилем мовлення 
зближувало їхні твори з поезією бароко, галантно-героїчним романом, любовними листами.  

Висновки. Підсумовуючи нашу розвідку, зазначимо, що історія формування абсолютизму у Франції 
складна, а ставлення до одноосібного беззаперечного правління короля було досить неоднозначним, що і 
призвело до відносно скорого падіння абсолютної монархії. Однак, вплив абсолютистського режиму на 
літературні та мовні процеси у Франції був значним, що виявилось у нормуванні мовленнєвої діяльності 
та закладанні основ сучасної французької мови. Ще одним важливим явищем стало формування при 
дворі французького монарха преціозних салонів, які були не тільки цікавим урізноманітненням строгих 
класицистичних канонів, а й зробили великий внесок у розвиток естетики французької мови. 
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Гурмак Ю. М. Влияние социально-политической ситуации эпохи абсолютизма на языковые и 
литературные процессы во Франции XVII столетия. 

В статье представлены исторические основания формирования прециозного стиля в языке и 
литературной сфере во Франции ХVІІ столетия, которым был абсолютизм. Рассмотрены предпосылки 

развития абсолютистского режима в этой стране. Приведены философские взгляды касательно 
абсолютизма французских теоретиков этой эпохи. Описаны становление и рассвет абсолютной 

монархии при правлении Людовика ХІV. Упомянуто о падении этого режима во время Французской 
революции в ХVІІІ столетии. Проанализировано влияние социально-политических событий на 

культурное развитие страны, а именно на языковую и литературную сферы. Поданы основные 
принципы процесса нормирования французского языка, который получил название ''классицизм''. 

Акцентировано внимание на образовании и основных принципах феномена прециозности, который 
зародился в лоне королевского двора во Франции ХVІІ столетия. Указано на отличие между 

классицизмом и прециозниками в языковых вопросах и в вопросах литературных жанров. 

Ключевые слова: прециозность, абсолютизм, классицизм, Людовик ХІV, кардинал Ришелье.  

Gurmak Yu. M. The Influence of the Socio-Political Situation in France in the Era of Absolutism on 
Linguistic and Literary Processes in the XVII Century. 

This article presents the historical background of the formation of the Precious style of speech and in literary 
field in France of the XVII century, which was absolutism. It examines the preconditions of the absolutist regime 
in that country. Some philosophical reflections of French theorists of that era on the absolutism are cited. The 

formation and prosperity of the absolute monarchy during the reign of Louis the XIV are described in this 
article. The fall of the regime during the French Revolution in the XVIII century is mentioned. The article gives 
the analysis of the influence of social and political events on the cultural development of the country, namely in 

the linguistic and literary fields. The basic principles of the normalization process of the French language, 
called "classicism ", are explained. The accent is put onto the origin and basic principles of the phenomenon of 
Preciosity that has arisen in the bosom of the royal court of France in the XVII century. The difference between 

the Classicism and Preciosity in linguistic matters and in matters of literary genres is examined here. 

Keywords: Preciosity, absolutism, Classicism, Louis XIV, Cardinal Richelieu. 
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ФОЛЬКЛОРНИЙ МОТИВ ЗАБОРОНИ У ПРОЗІ МАРІЇ МАТІОС 

У статті проаналізовано осмислення Марією Матіос фольклорного мотиву заборони-порушення як 
вияву міфологічного світогляду персонажів. Розглянуто специфіку використання традиційного 

принципу сюжетотворення казки (заборона – порушення – покара) у прозі письменниці. З’ясовано роль 
мотиву в обумовленні головних подій у житті персонажів та його зв’язок з міфомотивами вчинення 
гріха та Божої покари. Показано, що мотив заборони-порушення використовується письменницею з 

метою антиципації читачем майбутніх подій. 

Ключові слова: фольклор, міфологічні мотиви, міфологічний світогляд, принцип сюжетотворення. 

Постановка проблеми. Звернення до фольклору є характерною рисою прози Марії Матіос, 
письменниці, яка, за переконанням Я. Голобородька, "не тільки відкриває, визволяє, випростовує файли 
народної пам’яті, а й відреставровує колористику та мисленнєву зосередженість народної свідомості" 
[1: 67]. Одним із фольклорних мотивів, які використовує письменниця, є казковий мотив заборони-
порушення, пов’язаний із такою властивістю народної свідомості як забобонність, що є виявом 
міфологічного світогляду.  

Забобонність у сприйнятті світу, численні суворі заборони та приписи, покликані упорядкувати 
життя, є специфічною ознакою гуцульського світосприймання, етнорегіональна неповторність якого 
відтворена у прозі Марії Матіос. На художніх полотнах письменниці, що відображають панораму 
буковинського світу, завжди можна відшукати "важку барву отого демонічного, забобонного, 
заборонного і розгнузданого, що властиве будь-котрому гуцулові" [2: 286]. У своїх творах "автентична 
гуцулка" прагне передати "натуральність отого первісного життя гірських людей, якого немає без віри, 
без забобону, без боязні" [2: 330]. 

Забобонність відображає світоглядну систему уявлень персонажів М. Матіос, у житті яких заборони 
відіграють визначальну роль, а їх порушення призводить до фатальних наслідків. Як зазначає Д. 
Дроздовський, світ художніх творів М. Матіос – це "світ акцентуйованих особистостей", які часто "чинять 
непослух, не дотримуються законів міфологічного, казково-ритуального світу, і тоді виникає небезпека" [3].  

Мета статті – розглянути особливості функціонування фольклорного казкового мотиву заборони-
порушення у прозі М. Матіос як вияву міфологічного світогляду, з’ясувати роль мотиву в обумовленні 
доленосних подій у житті персонажів. 

Виклад основного матеріалу. У праці "Морфологія казки" В. Пропп досліджує типові функції 
казкових дійових осіб, які визначає як "постійні, стійкі елементи", що утворюють морфологічну основу 
чарівних казок загалом [4: 31, 35]. Серед важливих морфологічних елементів казки дослідник 
виокремлює типову функцію під назвою "заборона", яка пов’язана із функцією "порушення" [4: 36]. 
Після порушення заборони "казка далі подає раптове (проте відомим чином підготовлене) настання 
біди", "привид цієї біди уже невидимо витає над щасливою родиною" [4: 37]. Таким традиційним 
принципом сюжетотворення казки послуговується і Марія Матіос. Проте у прозі письменниці його 
застосування має свої особливості.  

Персонажі творів М. Матіос ("Апокаліпсис", "Юр’яна і Довгопол", "Солодка Даруся", "Мама Маріца 
– дружина Христофора Колумба" тощо) часто свідомо чи несвідомо порушують табу, тим самим 
накликаючи на себе та свою родину неминучу біду. Нехтування законами міфологічного світу, 
порушення заборони ніби запускає невидимий механізм руйнування спокійного, гармонійного життя 
персонажів, які більше ніколи не зможуть бути щасливими. 

Типовим прикладом казкової схеми "заборона – порушення – покара" є історія Тимофія Сандуляка, 
головного персонажа новели "Апокаліпсис". Табу та його порушення у новелі пов’язані із фітоморфним 
образом осики – проклятого дерева, з якого починається "давня і дивна історія" "відлюдькуватої родини" 
Сандуляків [5: 38]. Каталізатором нещастя у житті родини стає намірТимофія зробити з осикового гілля 
настил у стодолі. Тимофієва сусідка з острахом радить чоловікові не робити цього: "Не чіпай його! [...] 
Це дерево прокляте (…), – Естер говорила так, ніби мала стати під лезо сокири" [5: 41]. Устами Естер 
артикулюється заборона використовувати осику для будівництва житла: "І ще кажуть, що осику не 
можна брати на будівництво дому, бо від хвороб уся родина тремтітиме день і ніч, як це дерево" [5: 42]. 
Проте Тимофій нехтує застереженням Естер: "Сусідчину тиху, але доволі сміливу, розмову Тимофій 
послухати послухав, проте приступне гілля зламав (…), а з осикових чурків зробив підлогу в стодолі" [5: 
42]. Крізь призму міфологічного мислення порушення Тимофієм заборони прочитується як причина 
подальших перипетій у житті чоловіка та його родини. Образ осики стає виразником зміни долі 
персонажа внаслідок порушення заборони, точкою відліку іншого Тимофієвого життя, адже "з оцієї ось 
самотньої сільської трепети й почався перепис Сандулякової – до того звичайної на всі боки – Долі 
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(курсив мій – Н. З.)" [5: 41]. Отже, у новелі "Апокаліпсис" з проклятого дерева починається своєрідний 
доленосний ланцюжок: непослух призводить до порушення заборони, що веде за собою вчинення гріха, а 
гріх передбачає неминучу Божу кару. 

Схожу ситуацію спостерігаємо у романі "Солодка Даруся", де Михайло, як і Тимофій, не зважає на 
пораду односельчанина, тим самим порушуючи заборону, що призводить до нещастя: "Я то казав колись 
Михайлови – не доточуй стріху ззаду", "то не на добре", "і дивіться, Марійо, відколи доточив він стару 
хату, зачалася у них біда" [6: 134]. 

У новелі "Апокаліпсис" мотив заборони-порушення пов’язаний із міфомотивами вчинення гріха та 
Божої покари. Через певний час після порушення табу Тимофій зраджує дружині, вступивши з сусідкою 
Естер у гріховний зв’язок, плодом якого стала дівчинка на ім’я Ханна. Відтоді сенсом існування для 
Тимофія стає не його законний син, а зачата у гріху донька Естер, яку Сандуляки називали Анною. За гріх 
Тимофія та Естер покарані і винуватці, й невинні. Естер із дітьми депортують з Буковини. Жінка, прагнучи 
уберегти хоча б доньку Анну, віддає її Сандулякам. Згодом Тимофій втрачає дружину, котра помирає через 
хворобу. У чоловіка псуються стосунки із сином, який назавжди покидає батьківську землю, 
помандрувавши на Донбас. Тимофій ледь не божеволіє через зникнення Анни, яка стала для нього центром 
всесвіту. Невдовзі Анна вчиняє самогубство, а Тимофій від розпачу впадає в летаргічний сон.  

У новелі "Юр’яна і Довгопол" головна героїня порушує заборону вішати випраний одяг "рукавами в 
долину й плечима до сонця" [7: 6]. Жінка зроду-віку знала, що "випране вбрання треба вішати, як і носити, 
по-людськи: грудьми до схід сонця, а штанинами до землі. А тут на тобі: повісила Юрчикові штаненята й 
сорочечки стрімголов, щоби все в голові переверталося й ішло догори ногами" [7: 6]. У цьому забобоні, 
ймовірно, відображені архаїчні народні вірування в ідентифікацію людини з її одягом. Так, наприклад, 
сорочка здавна сприймалась як символічний замінник людини [8: 421]. Повішений стрімголов одяг віщує 
Юр’яні біду: "Гризоти мало бути ціла могила – рівно стільки, скільки випраного шмаття" [7: 6]. Отже, 
порушення заборони у даному разі відіграє роль провісника майбутніх зловісних подій.  

Жінка випадково порушує табу, проте усвідомлює, що наслідки її необачності фатальні. Наступного 
дня на Юр’яну звалюється відразу два нещастя: вона втрачає дитину, стікаючи кров’ю, та ще й 
дізнається, що її чоловіка забрали невідомо куди емгебісти. Жінка трактує ці події як покарання за 
порушення заборони, навіть не замислюючись про будь-які інші причини або простий збіг обставин: 
"Вона знала, що оті стрімголов завішені Юрчикові штаненята, певно, добре було видно Господові з неба, 
бо інакше за що б так тяжко він карав Юр’яну в один день?!" [7: 15]. Відтак, як і в новелі "Апокаліпсис", 
мотив заборони-порушення є невіддільним від міфомотивів гріха та Божої покари. Чоловікове каліцтво 
теж сприймається забобонною жінкою як покара за порушення заборони працювати у вихідні та свята: 
"У цьому безбожному колгоспі змушують сокиру тримати мало не на Великдень. А Бог усе рахує. Ото, 
певно, спустив на них кару" [7: 15]. У міфологічному світосприйнятті Юр’яни між порушенням заборони 
та приходом біди існує тісний зв’язок.  

У романі "Солодка Даруся" невиконання приписів постає однією із причин трагедії Михайла та 
Матронки Ілащуків, гріхи яких усе своє життя спокутує їхня донька Даруся, позбавлена дару слова. У 
свідомості оточуючих порушення заборони стає єдиноможливим поясненням перипетій у житті 
подружжя Ілащуків – порушників табу.  

У щасливе розмірене життя Михайла та Матронки, які, незважаючи на увесь світ, безмежно кохають один 
одного, несподівано вривається біда. Односельчани пояснюють таку різку зміну не інакше як недотриманням 
Матронкою – вінчаною жінкою – звичаю покривання голови: "Дарусина мама порушила звичай одразу по 
шлюбі. Вінчана жінка повинна зітнути свій волос по шлюбі. Жінка, що має чоловіка, – то не дівка, що вона 
розплітала косу, а Михайло, вповідали старі люде, чесав її, як дитину. Маєте вже вам гріх. А гріх – то спор із 
Богом. Бог мусив колись розв’язати цей спор із собою" [6: 182]. Здавна в Україні існував звичай покривання 
молодої, який у деяких регіонах супроводжувався обрізанням коси. Так, етнографічні дослідження весільних 
обрядів свідчать: "Специфічне і ширше побутування в Карпатах мала та форма покривання, коли обряд 
відбувався в домі молодого з поєднанням дії відсікання коси" [9: 133]. "Шлюбним" жінкам заборонено було 
ходити з непокритою головою, а недотримання традиції вважалось гріхом.  

Порушення табу Матронкою, яка "з непокритою головою часом по селу ходила" [6: 182], також 
сприймається як гріх, за який Бог жорстоко її карає. Жінка потерпає від безпідставних ревнощів 
чоловіка, а згодом закінчує життя самогубством, ставши свідком зради власної дитини, яка, не навчена 
брехати, виказала ворогам батькову таємницю. Відтоді Даруся втрачає голос, а все її подальше життя 
стає суцільною мукою. У сприйнятті односельчан така доля нещасної сироти пояснюється "спадковістю 
гріха", адже "гріх іде за людиною із сьомого коліна" [6: 124], тому "одна нещасна німа Даруся, що за всіх 
відбуває гріхи на цему світі" [6: 181]. 

Втрата Дарусею дару слова пояснюється забобоном про народження німої дитини унаслідок замовчування 
її матір’ю вагітності: "Так мене мама-покійниця вчили", – говорить сусідка Ілащуків, – "не можна шлюбній 
жінці приховувати свою тяж", "…а то ж дитина буде німа" [6: 94-95]. У одній із розмов сусідок 
приховування Матронкою своєї вагітності подається авторкою як натяк на майбутні події. Отже, знову 
порушення табу виконує прогностичну функцію. Відтак прийом введення у текст порушення заборони 
використовується автором із метою антиципації читачем-реципієнтом майбутніх трагічних подій. 
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У романі "Солодка Даруся" письменниця використовує хронологічну інверсію у казковому ланцюжку 
заборона – непослух – порушення заборони – покара. Одним із улюблених прийомів сюжетотворення 
письменниці є зворотна хронологія: читач на початку твору дізнається про нещастя персонажа і лише в 
кінці – про причину його зламаної долі. У романі "Солодка Даруся" у традиційній схемі "заборона – 
порушення – покара" перший компонент займає місце останнього: персонажі спочатку порушують табу, 
не виконуючи обов’язкових народних приписів та настанов, за що платять своїм щастям, а то й життям, а 
потім устами когось із односельчан – носіїв міфологічного світогляду – артикулюється заборона на ту чи 
іншу дію. Причому вводяться ці другорядні персонажі у канву тексту лише для висловлення суті 
заборон, виконуючи етіологічну функцію.  

Повість "Мама Маріца – дружина Христофора Колумба" знаходиться дещо осторонь художніх творів 
письменниці, що зображують гуцульський світ. "У "Мамі Маріці…" – я не гуцулка і не буковинка", – 
наголошує М. Матіос, адже у цій повісті "немає ознак території", "там є гетто людини-матері" [10: 330]. 
Проте у повісті також наявний мотив заборони та її порушення, що, як і в решті аналізованих творів, є 
виявом міфопоетичного світосприйняття.  

Свого новонародженого сина Маріца твердо вирішує назвати іменем померлого чоловіка: "У цю мить 
жодна сила на світі не змогла би переконати Маріцу не називати дитину батьковим іменем" [10: 15]. Тим 
самим жінка нехтує давнім забобоном цього краю, що "не дозволяв називати дитину іменем померлого 
родича", "тим паче, давати синові ім’я мертвого батька" [10: 15]. Згодом виявляється, що маленький 
Христофор відстає у розвитку і зовсім не говорить. Випробувавши усі можливі засоби зарадити біді, 
Маріца "похрестила дитину, попросивши дати хлопчикові подвійне ім’я – Христофор-Богда" [10: 17]. 
Однак це не допомагає. Маріца приречена усе життя безпорадно дивитись на страждання свого єдиного 
сина. У фіналі повісті жінка, звинувачена в інцесті зі своїм сином, вчиняє самогубство. Відтак за 
порушення табу Маріца жорстоко покарана.  

Висновки. Отже, світосприйняття персонажів М. Матіос, як стверджує І. Набитович, "балансує на 
межі між ритуально-мітологічним та релігійним простором, інколи, застигаючи на їх межі, знаходячи 
пояснення того чи іншого явища як у першій площині, так і в другій" [11: 517]. Виконання забороненої 
дії сприймається як загроза життю людини, таким чином заборона покликана уберегти її від нещастя, в 
чому й полягає міфологічна суть заборони. У світі забобонних персонажів М. Матіос заборона, що 
передається від покоління до покоління, стає беззаперечною істиною. А персонажі, які порушують табу, 
тим самим протестуючи проти традицій і усталених поглядів на життя, неодмінно покарані. 

Проте у кожному з проаналізованих творів наявні два плани пояснення горя, що спіткало колись 
щасливу родину: перший можна визначити як міфологічний (забобонність, порушення табу і покара за 
це), а другий – як історичний або об’єктивний (умотивування трагедії специфікою історичних подій чи 
об’єктивними причинами).  

Так, наприклад, у новелі "Апокаліпсис" біди, що спіткали родини Тимофія та Естер, можна вважати 
наслідком подій української історії ХХ століття, втілених у лейтмотивному для прози Марії Матіос образі 
колісниці, що "неслася цілим світом і цими горами і не дивилася під свої колеса, переїжджаючи ними винних 
і невинних" [5: 58]. У новелі "Юр’яна і Довгопол" йдеться про те, що "світ перевернувся догори ногами" [7: 
22], відколи в гори прийшла радянська влада, яка й була втіленням нещастя для мешканців. 

Події останньої частини роману "Солодка Даруся" – "Драми найголовнішої" – змушують піддати 
сумніву Дарусину німоту як наслідок порушення табу. У фіналі драми чітко простежується причинно-
наслідковий зв’язок між суїцидом Матронки та втратою Дарусею голосу: "…не могли зняти Матронку з 
бантини, аж поки Дідушенко не сказав відрізати їй косу (…). Відтоді Даруся втратила голос" [6: 180]. У 
сюжетній канві "Драми найголовнішої" виявляється, що саме історичні обставини та "людські язики", а 
не забобони, прирекли Дарусю на довічне німування. Ця думка артикулюється наступним чином: "То не 
прокляття. То час такий був" [6: 181]. Об’єктивною причиною недуги Христофора з повісті "Мама 
Маріца" є те, що "оті страшні металеві щипці, якими такі людяні акушерки поспішливо витягували 
Христофорчика на світ Божий із Маріциної утроби, зробили з її дитиною страшну справу" [10: 15-16]. 

Автор залишає за читачем вибір: вірити у містичний причиново-наслідковий зв’язок між 
неприпустимими діями персонажів та їхньою долею чи шукати причини в історичній дійсності та 
об’єктивній реальності. 
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Завадская Н. В. Фольклорный мотив запрета в прозе Марии Матиос. 

В статье анализируется осмысление Марией Матиос традиционного мотива запрета-нарушения как 
проявления мифологического мировоззрения персонажей ее прозы. Рассмотрена специфика 

использования традиционного принципа сюжетотворения сказки (запрет – нарушение – наказание) в 
прозе писательницы. Выяснена роль мотива в обусловливании главных событий в жизни персонажей и 

его связь с мифомотивами совершения греха и Божьего наказания. Показано, что мотив запрета-
нарушения используется писательницей с целью антиципации читателем будущих событий. 

Ключевые слова: фольклор, мифологические мотивы мифологическое мировоззрение, принцип 
сюжетотворения. 

Zavadska N. V. The Folklore Motive of Prohibition in the Prose by Mariya Matios. 

Using the folklore themes and motives is the typical feature of prose by the modern Ukrainian writer Maria Matios. 
Many researchers of her creative work investigated this peculiarity of the author's style. But the folklore motive of 

prohibition in the prose by M. Matios was not the subject of the separate research. This article analyzes the 
comprehension by Maria Matios of folklore motive "prohibition-infringement" as the display of mythological world-
view of characters. Such scientific method of the literary criticism as the mythological criticism has been used in this 

research. Peculiarity of using the traditional principle of fairy-tale plotcreating (prohibition – infringement – 
punishment) in the prose by the author is considered. The motive role in stipulating the main events in the characters' 
life and its connection with mythological motives of sin acting and God’s chastising are found. It is shown that motive 

"prohibition- infringement" is used by the writer with the aim of anticipation of future events by a reader. In each 
analyzed works there are two planes of explaining the misfortune in the characters' life: mythological (superstitions, 

breaking of taboo and punishment because of it) and historic or objective (tragedy is determined by specific historical 
events or objective reasons). M. Matios leaves the choice for readers: to believe in the mystical connection between 

the character's actions and their fate or to find reasons in the historic reality and objective one. 

Key words: folklore, mythological motives, mythological world-view, principle of plotcreating. 
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ВЕРБАЛІЗАЦІЯ ҐЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ  
ОН-ЛАЙН ЖУРНАЛАХ ДЛЯ ДІВЧАТ 

У статті вивчено та проаналізовано лінгвістичні особливості мовлення реципієнтів англомовного он-
лайн інтерв’ю в залежності від їх ґендерної приналежності. Досліджено етапи та причини розвитку 

ґендерної та феміністської лінгвістики, подано визначення поняттям ''стать'' і ''ґендер''. Виділено 
фактори, що мають вплив на схему жіночої вербальної ідентифікації і характер мовленнєвої поведінки 

жінок у рамках англомовного он-лайн інтерв’ю. Звернено увагу на лексичні особливості мовлення 
реципієнтів он-лайн інтерв’ю. 

Ключові слова: ґендерна лінгвістика, феміністська лінгвістика, стать, ґендер, вербальна ідентифікація, 
мовленнєва поведінка. 

Постановка проблеми. Під впливом постмодерністської філософії та зі зміною наукової парадигми в 
гуманітарних науках, останні десятиліття XX століття відзначилися становленням й інтенсивним 
розвитком ґендерних досліджень у лінгвістиці. Соціально-культурні відмінності у поведінці, звичаях, 
соціалізації і мовленні чоловіків і жінок і раніше були зафіксовані наукою. Проте саме в період 
постмодернізму відбулося чітке розмежування понять біологічної й соціальної статі [1: 138]. 

У ґендерному дискурсі он-лайн журналів для дівчат знаходять своє відображення комунікативно-
лінгвістичні особливості ґендерного адресанта і адресата, які є об’єктом вивчення ґендерної лінгвістики. 
Ґендерна лінгвістика – це напрямок науки, в якому об’єднано лінгвістичну дисципліну, що вивчає мову, і 
ґендерологію, що вивчає культурні, психологічні, поведінкові особливості кожної особи в залежності від 
її статевої приналежності [1: 138]. 

Сучасні он-лайн журнали для дівчат вміщають аспекти масового періодичного видання, що 
спрямовані на привернення широкого читацького сегменту за допомогою розважального контенту й 
інформації практичного характеру. Он-лайн журнали для дівчат демонструють зближення із рекламною 
комунікацією, беруть участь у розширенні ринку споживчих товарів і послуг, включення до глобальної 
інформаційної мережі, дистанційованість від суспільно-політичної діяльності, позиціонування ґендерних 
типів поведінки, реалізація яких утруднена у практичній дійсності (зображення сильних, самостійних, 
успішних, гарних жінок і дівчат, що реалізують себе у різноманітних сферах) [2: 9-10]. 

Тематика он-лайн інтерв’ю обумовлена соціальною роллю комунікантів. Оскільки цільова аудиторія 
он-лайн журналів, що ми вивчаємо, є занадто молодою для обговорення питань дітей, сім’ ї, кулінарії, 
тому статті й інтерв’ю, що стосуються саме цих аспектів життя, рідко з’являються у журналах "gUrl" [3], 
"Seventeen" [4], "Teen Vogue" [5]. Молодих дівчат цікавить кар’єра, питання здоров’я, відносини з 
однолітками, подорожі, світські заходи, життя відомих людей, кіно, музика [6]. Ці рубрики постійно 
доповнюються новою інформацією. 

Розвиток і популяризація он-лайн журналів для дівчат, підвищений інтерес до вивчення особливостей 
мовлення реципієнтів он-лайн інтерв’ю зумовлює актуальність дослідження. 

Метою нашої статті є дослідження і аналіз лінгвістичних особливостей мовлення реципієнтів он-
лайн інтерв’ю в залежності від їх ґендерної приналежності. 

Матеріалом даної статті є англомовні он-лайн інтерв’ю, що розміщені в он-лайн журналах для 
дівчат-підлітків "gUrl" [3], "Seventeen" [4], "Teen Vogue" [5]. 

Виклад основного матеріалу. Ґендерна лінгвістика розпочала своє становлення в 60-х роках 
XX століття. Розвиток цієї науки можна пояснити зростанням інтересу суспільства до проблем 
особистості у соціумі, її реалізації незалежно від статевої приналежності у соціальній, професійній, 
культурній та інших сферах. Науковців цікавили також норми мови, що сформовані були в 
андроцентричному світі, і які породжували маскулінні мовленнєві системи. 

Існує кілька дефініцій терміну "ґендерна лінгвістика". У "Словнику ґендерних термінів" подано наступне 
визначення: "ґендерна лінгвістика – напрямок дослідження, що входить до складу міждисциплінарних 
лінгвістичних досліджень і за допомогою лінгвістичного понятійного апарату вивчає ґендер" [7]. В свою 
чергу, А. Г. Кірова визначає ґендерну лінгвістику як напрямок дослідження, що спрямований на вивчення 
мови і мовленнєвої поведінки із застосуванням інструментарію ґендерології [1: 138]. 

Р. Лакофф разом із своєю роботою "Мова і місце жінки" [8] дала початок розвитку такому напрямку 
ґендерних досліджень, як феміністська лінгвістика. Якщо ґендерна лінгвістика була спрямована на 
вивчення особливостей формування ґендерних лінгвістичних характеристик разом із соціально-
культурними факторами, що впливали на функціонування суспільства, то феміністська лінгвістика, в 
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свою чергу, орієнтувалася на визначення нерівних можливостей використання мовних засобів жінками у 
суспільстві, висвітлення дискримінації інтересів жінок у мові. Феміністська лінгвістика мала на меті 
виявити асиметрії у мові, що скеровані проти жінок [9: 155]. 

Отже, ґендерна лінгвістика – це наука, що спрямована на вивчення мови і ґендерології. У рамках 
даної науки розглядаються культурні, психологічні, поведінкові структури індивіда в залежності від його 
приналежності до чоловічої чи жіночої статі. Розвиток ґендерної лінгвістики спровокувала активізація 
уваги вчених до ґендерної особистості й реалізації її можливостей у соціально-культурних колах. Зміни у 
соціумі вплинули на позицію і роль жінки у суспільстві, її інтереси, пріоритети, і це, безперечно, 
вплинуло на мовну систему. 

Вчені зазначають важливість та необхідність врахування ґендеру особистості у процесі аналізу її 
мовлення. Ґендер учасників діалогу грає важливу роль у визначенні характеру протікання, структури й 
змісту діалогу. Традиційно поняття "стать" вживається для позначення морфологічних і фізіологічних 
відмінностей, на основі яких усі людські істоти поділяються на чоловічі й жіночі. 

На ряду із біологічними відмінностями існує також розподіл соціальних ролей, форм діяльності, 
відмінностей у поведінці і психології. Дані відмінності вплинули на те, що з’явилась необхідність 
розрізняти поняття "біологічна стать" як сукупність анатомо-біологічних особливостей й поняття 
"соціальна стать" або "ґендер" як соціокультурний конструкт, що накладається на фізіологічні реальності. 

Ґендерні відмінності виникли завдяки залученню чоловіків і жінок до процесу соціалізації, що 
впливає на формування різних навичок і психологічних якостей серед чоловіків і жінок, своєрідний 
розподіл праці, формування у суспільстві певних культурних норм, ролей і стереотипів. 

До 1960-х рр. психічні або поведінкові властивості, які відрізняли чоловіків і жінок, називали 
статевими відмінностями, або властивостями. Наприкінці 60-х років XX століття американський 
психоаналітик Роберт Столлер ввів у науковий обіг поняття "ґендер" для позначення соціальних і 
культурних аспектів статі [10]. 

Ґендер мовця є важливим параметром самоідентифікації особистості й має вплив на процеси обробки, 
структурування інформації, що потрапляє до свідомості й відображається у вербальній та невербальній 
поведінці індивіда [11]. 

Тлумачний словник англійської мови Макміллана подає наступне визначення поняття "ґендер": "Ґендер – 
це сукупність фізичних, ментальних і поведінкових характеристик, що розрізняють маскулінність і 
фемінність; соціальна стать, що визначає поведінку людини в суспільстві, і те, як саме ця поведінка 
сприймається оточуючими" [12]. Д. Скотт у своїх працях називає ґендер конституційним елементом 
соціальних відносин, що засновані на зовнішніх відмінностями між статями, і є первинним способом 
визначення відносин влади. Ґендер – це складний соціокультурний конструкт, який відображає відмінності в 
ролях, поведінці, ментальних і емоційних характеристиках між чоловічим і жіночим. Розуміється як 
організована модель соціальних відносин між жінками і чоловіками, яка не тільки характеризує їх 
спілкування і взаємодію у сім'ї, а й визначає їхні соціальні відносини в основних інституціях суспільства. 
Ґендер є одним із базових вимірів соціальної структури суспільства, який разом з іншими соціально-
демографічними і культурними характеристиками (раса, клас, вік), організує соціальну систему [10: 42]. 

В кінці 60-х років XX століття феміністська лінгвістика поширилася серед науковців США та 
Німеччини. Головною метою феміністської лінгвістики стало виявлення й подолання домінування 
чоловіків у суспільстві й культурному житті, що чітко прослідковується у мові. Мова у той час 
характеризувалася великою кількістю форм чоловічого роду, негативних оцінок у характеристиці жінок. 
Феміністська лінгвістика боролася проти патріархату і сексизму в мові. Головною метою феміністської 
лінгвістики стало викриття патріархату, чоловічого домінування в суспільстві та культурному житті [13]. 

Феміністська лінгвістика звернула увагу на нерівномірну представленість у мові осіб різної статі. 
Мова фіксує картину світу з чоловічої точки зору, тому вона є не лише антропоцентричною 
(орієнтованою на людину), а й андропоцентричною (орієнтованою на чоловіків). Мова створює картину 
світу, що базується на чоловічій точці зору, від особи чоловічого суб’єкту, з точки зору чоловічої 
перспективи, де жіноче представлене в основному в ролі об’єкту, або взагалі ігнорується. 

Феміністська лінгвістика має два головні напрями дослідження: 
• дослідження мови з метою виявлення асиметрій у системі мови, що спрямовані проти жінок; 
• дослідження особливостей комунікації в одностатевих і змішаних групах [14: 137]. 
У той же період лінгвісти почали проявляти цікавість до вивчення питання відмінностей мовленнєвої 

поведінки чоловіків і жінок. Сучасні науковці стверджують, що ґендер відображається у структурах 
свідомості та структурах міжсуб’єктної взаємодії. У своїх дослідженнях О. Л. Бессонова зазначає, що 
ґендер – це мисленнєвий конструкт чи модель, що використовується для більш точного опису проблем 
статі та розрізнення його біологічних і соціокультурних функцій [15]. У свою чергу, А. П. Мартинюк 
визначає ґендерну ідентичність як сукупність соціальних, психологічних, емоційних та деяких інших 
аспектів жіночих і чоловічих соціальних ролей. Вона є однією із підструктур соціальної ідентичності, що 
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дозволяє охарактеризувати особистість, орієнтуючись на її уявлення про роль, положення і призначення 
у суспільстві чоловіка і жінки [16]. 

Оскільки спілкування між чоловіками і жінками відбувається майже безперервно, значні розбіжності 
у мовленні утримуються недовго. Зазвичай ці відмінності у мовленні виникають на периферійних 
ділянках мови й рідко створюють труднощі та непорозуміння. Явища, що називають особливостями 
чоловічого й жіночого мовлення, є наслідком психічних особливостей людини, її професійної діяльності 
та виконуваної соціальної ролі [17]. 

Р. Лакофф [18] у своїх роботах писала, що ґендерні особливості проявляються, коли ми аналізуємо те, 
як говорять представники різних статей, і аналізуючи те, що говорять про них. У деяких випадках 
лексеми можуть бути використані лише відносно жінок чи чоловіків. Неадекватне використання лексем 
може стати наслідком створення адитивних сенсів висловлення, буде підкреслено маскулінний початок у 
жінок або фемінний початок у чоловіків. 

А. Кіріліна й М. Томська звернули увагу на специфіку мовленнєвої поведінки жінок і представили 
наступні її відмінні риси: 

• звернення у ході бесіди до досвіду особистого, знайомих чи авторитетних осіб; 
• підсилення позитивних оцінок; 
• використання форм ввічливості й пом’якшення; 
• високий рівень експресивності у мовленні; 
• часте використання зменшувально-пестливих суфіксів; 
• у ході бесіди згадування тематики, що обумовлена оточенням і обставинами, в яких відбувається 

комунікативний процес; 
• використання великої кількості ввідних і модальних конструкцій, що виражають невпевненість, 

гіпотетичність твердження, невизначеність; 
• використання книжної лексики, стилістично підвищених форм, фраз-кліше; 
• вживання конотативно нейтральних слів і фраз, евфемізмів, що використовують із метою заміни 

небажаних, грубих слів з точки зору культурно-мовленнєвих норм; 
• вживання образної лексики у ході опису почуттів; 
• вживання конструкції "прислівник + прислівник" (very well, pretty much); 
• вживання у мовленні простих і складносурядних речень, синтаксичних зворотів із подвійним 

запереченням [19]. 
І. Н. Зирянова у своїх дослідженнях дійшла висновку, що на схему жіночої вербальної ідентифікації і 

характер мовленнєвої поведінки жінок впливають наступні фактори: зовнішні характеристики, фізичні 
дані, внутрішні якості особистості, рівень матеріальної забезпеченості, соціальний статус, розумові 
здібності, освіта, виховання, вік. Отже, ментальна концепція національного середовища разом з історико-
культурними традиціями мають вплив на вибір жінками засобів ідентифікації і характер їх мовленнєвої 
поведінки [20: 138]. 

Аналізуючи лексичні особливості мовлення реципієнтів он-лайн журналів для дівчат, ми звернули увагу 
на нормативність їх мовлення. В он-лайн журналах, чиїми читачами є дівчата-підлітки, редактори вважають 
неприпустимим використання грубих, нецензурних слів. Неабияка увага приділяється правильності мовлення 
учасників он-лайн інтерв’ю, адже вони є взірцем до наслідування для юних читачів. 

Жіноче мовлення меншою мірою є насиченим неологізмами й термінами. Вони використовуються 
лише в тих випадках, якщо іншими словами неможливо описати якийсь предмет чи явище. Варто 
зазначити, що навіть у випадках, коли жінки використовують неологізми та термінологічну лексику, 
вони не пов’язані з їх професійною діяльністю, а відносяться до сфер життя, які належать до їх хобі: 

I really have fun tweets. But I really, I Twitter a lot about Glee and I like to call it Gleetering instead of 
Twittering cause it’s like Glee Twitter [21]. 

У мовленні дівчат-реципієнтів було помічено часте використання зменшувально-пестливих слів, що 
надають висловленню позитивного емоційного забарвлення й оціночних флексій для вираження 
власного емоційно-оціночного ставлення до предмета чи явища: 

My mom gave me a ring on my eighteenth birthday which is a little diamond ring which I wore on my baby 
finger, my little finger [22]. 

Жінки й дівчата, що виступають у ролі реципієнтів он-лайн інтерв’ю в журналах "gUrl" [3], "Seventeen" [4], 
"Teen Vogue" [5] також урізноманітнюють своє мовлення порівняннями й градаціями. Порівняння відіграє 
важливу роль при описах, надаючи об’єкту обговорення більш яскравої й наочної характеристики. Градація, в 
свою чергу, дає змогу відтворити вчинки, думки, почуття або події у розвитку: 

I love Seventeen because it is so … It makes all young girls feel like supermodels [23]. 
I would be writing songs with the same music, playing music, touring, singing, anything that surrounds it [23]. 
The right connection in the eyes makes a perfect cover. The right wind blowing, the right mood, the right 

position of the body – all the things you have to do at the same time [24]. 
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У своєму мовленні жінки рідко використовують посилання на авторитетну особу чи прямі цитати. 
Вони можуть лише поверхнево згадати про ту чи іншу значиму персону, намагаючись висловити своє 
власне ставлення до предмету розмови. Або це також може бути свідченням поверхневості, 
несистематичності знань чи необізнаності:  

Ah, The Beatles. The Beatles are the reason I started writing songs in the first place and my favorite band of 
all times. John Lennon and Paul McCartney, you know. They are great [25]. 

Характерною рисою жіночого мовлення завжди вважається часте використання окличних речень. Це 
пов’язують із високим ступенем емоційності й експресивності у жінок й дівчат. Це також може бути 
безпосередньо пов’язаним із особливостями публіцистичного стилю он-лайн журналів "gUrl" [3], "Seventeen" 
[4], "Teen Vogue" [5], оскільки їх головною метою є зацікавити й розважити. Підвищена емоційність жінок і 
дівчат виражається шляхом використання афективної лексики, що описує психічний стан якоїсь особи: 

When I got the call, I was ecstatic. I was like ''No way! Oh, my Gosh!'' So, it was very exciting [26]. 
My experience in Top Model was a whirlwind. It was great. I don’t think that I’ll ever venture into reality 

television again, but I am definitely glad that I tried to. It took me out of comfort zone [27]. 
Суто жіноча характерна риса мовлення – це використання ввідних структур, що виражають 

невпевненість, нерішучість, невизначеність: 
My personal style. Quite clean. But I guess I have classic with a bit of like modern … modern twist [22]. 
On the red carpet Gwyneth Paltrow, I think, always is a mark. She kinda has a way of being very sexy and 

very classy at the same time [28]. 
Висновок. Аналіз існуючої концепції "ґендер" показав, що він не застосовується по відношенню до 

лінгвістичних категорій. Проте, можливим є проведення ґендерного аналізу мовлення, що спрямований 
на: 1) відображення ґендерних стереотипів у мовленні з метою вивчення культурних концептів 
"жіночності" й "чоловічності"; 2) встановлення ідентифікаційних ознак чоловічого і жіночого мовлення в 
різноманітних ситуативних контекстах. 

У ході дослідження було встановлено відмінні риси жіночої мовленнєвої поведінки, що мають 
вираження у рамках он-лайн інтерв’ю: 1) використання у мовленні форм ввічливості й пом’якшення; 
2) відсутність у мовленні домінантної позиції, вміння слухати співрозмовника; 3) гуманна мовленнєва 
поведінка; 4) нормативність мовлення, зведення до мінімуму використання грубих і нецензурних слів. 
Серед лексичних особливостей мовлення реципієнтів он-лайн інтерв’ю можна виділити: 1) нечасте 
використання неологізмів і термінів; 2) часте використання зменшувально-пестливих слів і оціночних 
флексій; 3) використання порівнянь і градацій; 4) рідке використання прямих цитат і посилань на 
авторитетних осіб; 5) вживання афективної лексики; 6) використання ввідних структур для вираження 
невпевненості, нерішучості, невизначеності. 
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Шевлякова Ю. О. Вербализация гендерной идентификации в англоязычных  
он-лайн журналах для девочек. 

В статье изучены и проанализированы лингвистические особенности речи реципиентов англоязычных 
он-лайн интервью в зависимости от их гендерной принадлежности. Изучены этапы и причины развития 

гендерной и феминистской лингвистики, поданы определения понятиям ''пол'' и ''гендер''. Выделены 
факторы, которые имеют влияние на схему женской вербальной идентификации и характер речевого 
поведения в рамках англоязычного он-лайн интервью. Обращено внимание на лексические особенности 

речи реципиентов он-лайн интервью. 

Ключевые слова: гендерная лингвистика, феминистская лингвистика, пол, гендер, вербальная 
идентификация, языковое поведение. 

Shevliakova Yu. O. Gender Identification Verbalization in the English Online Magazines for Girls. 

In the article we have analyzed linguistic peculiarities of the recipients' language of English online 
interviews depending on their gender identity. We have studied stages and reasons of gender and feminist 

linguistics development, given definitions to the notions ''sex'' and ''gender''. The factors that have influence 
on the female verbal identification scheme and character of female linguistic behavior in the English online 
interviews have been singled out. We paid our attention to lexical peculiarities of the recipients’ language in 

the online interviews. 

Key words: gender identification, feminist linguistics, sex, gender, verbal identification,  
linguistic behavior character. 
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ДЖЕРЕЛА І КОНТЕКСТ РОМАННОГО МИСЛЕННЯ ЮРІЯ КОСАЧА 

Статтю присвячено з’ясуванню джерел та контексту романного мислення Юрія Косача, позначеного 
ознаками символізму, екзистенціалізму та психологізму. Особливу увагу надано аналізу життєвого 

шляху (так званого ''автобіографічного синергена'') як важливого чинника у формуванні 
світосприймання та світобачення прозаїка, впливу на формування його творчої особистості роду 

Драгоманових-Косачів. З’ясовано посутні риси своєрідності романного мислення, зумовлені 
ерудованістю письменника, вмінням вдало використовувати фактографічні джерела, надбання усної 

народної творчості та міфології, поєднувати філософської ідеї мислителів із своїми власними та 
майстерно втілювати їх у своїх романних полотнах. Акцентовано увагу на своєрідності історіософської 

позиції прозаїка та її художнього втілення в його романістиці. 

Ключові слова: Юрій Косач, МУР, романне мислення, модернізм, історіософське світосприймання, 
європеїзм, хронотоп. 

Постановка проблеми. Проза українських прозаїків-емігрантів ХХ століття (В. Петров-Домонтовича, 
У. Самчука, В. Барки, І. Багряного, Ю. Косача, Т. Осьмачки, Д. Гуменної) характеризувалася намаганням 
наблизити українське письменство до кращих зразків світового. Ідеї цих українських митців слова 
перегукувалися з європейськими поглядами того часу. Опинившись у таборах Ді-Пі, обранці музи зрозуміли, 
що перед ними лежить обов'язок не тільки зберегти українську літературну спадщину й познайомити сусідів 
із кращими її варіантами, а й на основі власних мистецьких спроб репрезентувати світові новаторські твори чи 
навіть цілий художній ''метатекст'', який відображав би жанрово-тематичне розмаїття, поліпроблемність, 
об’єктивність зображення тогочасної чи правдиву художню обсервацію минулих епох, стильове багатство, 
широкі можливості й багатство українського слова в ''екзилі''. 

Творчість Юрія Косача нерозривно пов'язана з діяльністю МУРу, його основними стильовими 
тенденціями, ''еміграційним ренесансом'', де питання модернізації, як стверджує С. Павличко, було 
ключовим. Упродовж трьох років існування цієї організації її члени намагалися збагнути, якою має бути 
українська література, аби вона посіла достойне місце у світі. Вже на першому з'їзді МУРу Косач 
виголосив промову ''Вільна українська література'', де заявив, що письменникам заборонено мовчати, як 
би це парадоксально не звучало, навіть тоді, коли їхні погляди не знаходять підтримки, адже, можливо, 
мистецькі ідеї народжувалися через роки запеклої боротьби. ''Творчий імпульс письменника – це його 
свобода'' [1: 59], не варто засуджувати його, потрібно, як вважає Косач, вміти вислухати та висловити 
свої думки, бо ''велика література існує тільки тоді, коли є про що й є кому дискутувати'' [1: 58].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До вивчення творчості Юрія Косача, у тому числі 
''мурівського'' періоду, зверталися в окремих наукових розвідках відомі літературознавці В. Агеєва, 
В. Мацько, Н. Мафтин, Р. Радишевський, С. Романов, І. Сквирська тощо. 

Мета нашої статті – з’ясувати своєрідність романного мислення Юрія Косача, вказавши на його 
джерела та контекст, визначити особливості індивідуального стилю і творчої манери прозаїка. 

Виклад основного матеріалу. Ю. Косач був наділений особливим світобаченням, вирізнявся серед 
членів МУРу широтою та всеохопністю мислення, оригінальністю мистецької концепції. Свої виступи 
письменник присвятив різноаспектним проблемам літературознавства, намагався викласти своє бачення 
літературної творчості, розробив свою концепцію історичного роману. Прозаїк намагався створити нову 
модерну прозу, писану за європейськими зразками. Косач, звичайно, був обізнаний із світовою класикою 
(Ш. Бодлером, В. Гюго, А. Камю, Ф. Моріаком, А. Рембо, Ж.-П. Сартром тощо), що посутньо вплинула на 
його творчість. Дослідники говорять про вплив на Ю. Косача І. Костецького, Наталени Королеви, 
М. Куліша, М. Хвильового тощо. Проте його художнє мислення – це індивідуально-авторський процес, що 
характеризувався історіософським сприйняттям дійсності, глибоким проникненням у порухи людської 
душі, екзистенційною перцепцією та відображенням світу, кодуванням інформації в образах-символах, які 
мають свій внутрішній прихований зміст, філософську смислову наповненість. Талант Ю. Косача 
різноплановий, він яскраво проявив себе як у поезії, так і в прозі. Однак більшість літературознавців все ж 
перевагу надають його прозовій творчості, де яскраво виразилося його романне мислення. 

Термін ''романне мислення'' з'явився ще в середині ХХ століття та передбачав ''масштабність, 
сконденсованість задуму, так би мовити, натяк на роман, що може міститися навіть у творах малої епічної 
форми'' [2: 86]. Роман в історії культури людства залишається в центрі уваги науковців. Окремо варто 
зазначити праці М. Бахтіна, Н. Бернадської, Н. Копистянської, Т. Кушнірової, Ю. Лотмана, А. Ткаченка тощо. 
Скажімо, Н. Бернадська в монографії ''Український роман: теоретичні проблеми і жанрова еволюція'' 



Г. М. Юрчак. Джерела і контекст романного мислення Юрія Косача 

 297 

розробила схему становлення і розвитку українського роману, що відображає етапи його теоретичного 
осмислення. Дослідниця називає роман найуніверсальнішим жанром, який не має усталеного канону. Його 
''найвільніша форма'' ''сприяє широкому спектру пошуків у доборі та розміщенні художнього осмислюваного 
матеріалу й у виборі оповідача; засобів втілення авторського задуму'' [3: 3]. 

Літературознавець А. Ткаченко говорить, що світ роману є глобальнішим, панорамнішим, 
необмеженим у часі та просторі. Для роману характерні сюжетні перипетії та особливий тип 
характеротворення (''саморозкриттєвий''), що й зумовлює чималий обсяг твору. Дослідниця О. Ковальчук 
стверджує, що роман – це ''щось вкрай цінне, важливе, те, що без будь-яких знижок видає патент на 
справного письменника, що зараховується до цінностей вищого порядку'' [3: 6], а його основним 
завданням є ''максимально повне пізнання людини і світу'' [4: 11]. 

Звернення Ю. Косача до романної форми було невипадковим, оскільки письменник намагався 
якнайширше, найдетальніше представити широту та панорамність свого художнього мислення. Великі 
прозові твори надавали Косачу більших можливостей, оскільки автор міг масштабніше охопити час та 
простір. Прозаїк висвітлював характер, зумів заглибитися у внутрішній світ своїх героїв, щоб 
представити колізії людини на тлі змін епохи, шукаючи відповіді на наболілі питання сьогодення. 
Недарма, читаючи твори романіста, ми відчуваємо тісний зв'язок між минулим та сучасним. Зокрема 
історичні романи Косача, а саме цьому жанру він надавав перевагу, характеризуються не лише великою 
художньою вартістю, але й багатим історичним фактажем, що свідчить про обізнаність автора, його 
ерудованість та європейську спрямованість. Більше того, прозаїк розробив концепцію історичного твору, 
що представлена низкою численних літературно-критичних праць (''Вільна українська література'' (МУР. 
Збірник ІІ. – Мюнхен-Карльсфельд, 1946); ''До проблеми історичної повісті'' (Назустріч. – 1938. – № 4); 
''Історизм і література'' (Українська трибуна. – 1947. – 8 червня); Kossatsch J. ''Ukrainische Literatur der 
Gegenwart'' (Regensburg, 1947) тощо), втілена в його романних полотнах. 

Витоки світогляду письменника тісно пов’язані з його життєвим шляхом. Юрій Косач належав до 
славетного роду Драгоманових-Косачів. Народився письменник 18 грудня 1909 р. y родинному маєтку на 
Волині. Дослідниця Т. Денисюк в своєму дослідженні стверджує, що ''талановитість дитини прямо залежить 
від того комплексу генів, які передали їй батьки, однак варіативність їх поєднання непередбачувана, тому 
будь-які прогностичні оцінки в цій сфері ефемерні'' [5: 69]. Зрозуміло, що будь-який генетичний дар потрібно 
розвивати та вдосконалювати. Ю. Косач ''виховувався в родині, де пам’ять про геніальну поетесу була 
повітрям і хлібом, а громадські та патріотичні боління – щоденною спрагою'' [6: 3]. Батьки Наталія та Микола 
Косачі виховували свого сина ''в атмосфері боротьби за національне відродження'' [7: 4], формували його 
україноцентричний світогляд. Він ріс допитливим та обдарованим хлопцем, що, як стверджує Т. Скрипка, 
успадкував від батька не тільки славетне походження, але й характер.  

Мальовнича природа села Колодяжного, чисте та свіже повітря, цілюще українське сонце, примхлива 
річка, густий ліс – все це мало величезний вплив на юнака, сприяло становленню його творчої натури. У 
своїх романах автор зображував природу, яка постає не тільки красивою картинкою, але й може 
відображати внутрішні переживання людини та світу. Зокрема герой роману-хроніки ''Сузір’я Лебедя'' 
Олелько, дізнавшись, що батько не схвалює його рішення стати письменником, засмутився. Він ''дивився 
в зелені просвіти листви, в палаючу вже смарагдовою бурею хащу; вовтузились шпаки; важко пролетів 
сполоханий чорний птах…'' [8: 248]. 

Роман ''Сузір’я Лебедя'' прозаїк присвятив своїм люблячим батькам, а в ньому з трепетом розповів 
про перебування Олелька Рославця в родинному домі, відчувається ностальгія за тими давніми 
минулими часами. Автор вказує, що автентичними в романі є лише ''фон і стиль тогочасного побуту та 
ряд екзотичних постатей'', а решта – це ''поетичне видіння автора'' [8: 4]. 

Д. Павличко зазначав, що відома оселя Лесиного дитинства в с. Колодяжне, ''визначили його 
(Косачеве) покликання й заронили в прозріваючу свідомість майбутнього письменника зерна добрих 
почувань, серед яких не найбуйнішим виявилося правдолюбство'' [6: 4]. Родина Ю. Косача – це знатні 
інтелігенти, що ставили собі за мету виховувати своїх дітей гідно, тому велику увагу приділяли освіті та 
науці. Не був винятком і Ю. Косач, що в десятирічному віці поїхав вчитися до Львівської української 
академічної гімназії, а згодом штудіював юриспруденцію у Варшаві, де зблизився з українською 
прогресивною молоддю, що спричинило його арешти та ув’язнення. Цей період у житті письменника був 
провідним у формуванні його романного мислення. Зокрема автор створив низку великих прозових 
творів про визвольну боротьбу (''Чад'', ''Дивимося в очі смерті'', ''Чортівська скеля'' тощо).  

У романі ''Чортівська скеля'', в основі якого лягли автобіографічні події, Ю. Косач по-новому намагався 
представити минуле, звертаючись до архівних і літописних джерел, документів тощо. Він настільки 
майстерно вплітав фактаж у текст твору, що подекуди неможливо визначити, де історичний факт, а де 
вигадка. Це зближує його твори з історичними романами Р. Іваничука, В. Кулаковського, Ю. Липи, 
Н. Рибака, М. Сиротюка, В. Чередниченка тощо. Вищеперелічені автори також головними джерелами своєї 
прози вважали історіософські дослідження, фольклор та художній досвід української літератури.  
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Епіграфом до третього розділу ''Чортівської скелі'' стали слова Т. Шевченка із твору ''І Архімед, і 
Галілей…'': ''Умруть / Ще незачатії царята…/ І на оновленій землі / Врага не буде, супостата, / А буде 
син, і буде мати, / І будуть люди на землі'' [9: 331]. Цей уривок автор недарма обрав епіграфом до 
розділу, адже герої роману намагалися визволити свою рідну землю від окупантів, зберегти її культуру 
та мову, відбудувати нову українську незалежну державу. ''Треба, – як каже герой твору Гордон, – 
нашою кров’ю, нашою духовною міццю, нашою крицевістю цю суху ниву перетворити у чудесний лан'' 
[9: 353], бо ''наша мета – Україна, вільна і єдина'' [9: 336]. 

Ю. Косач, як свідчать біографічні відомості, з величезною повагою ставився до Т. Шевченка. В 
дитинстві він читав ''Кобзар'' – книгу, яка ''вчила жити і діяти'' [8: 85]. Зокрема в ''Сузір’ ї Лебедя'' герой 
Олелько, якого ми вважаємо художнім втіленням автора, розповідає, що для родини Рославців Шевченко 
був генієм, дехто навіть казав, що він належить до їх роду. Уривки з творів Шевченка карбувались у 
пам’яті раз і назавжди, ''їхня влада над людьми була довгий час для Олелька невиясняльною'' [8: 84].  

С. Семенко стверджує, що Косач не міг залишити поза увагою постать митця, що стала своєрідним 
літературним міфом України, адже він був ''національним месією, виразником народних устремлінь'' [10: 
213]. Шевченків погляд на Україну став домінуючим у створенні власної концепції. Дослідниця 
І. Сквирська вважає, що Косач продовжує розвивати традицію Т. Шевченка у своєму баченні України 
[10: 185]. Для Косача Україна – це сильна та могутня держава, що зазнала на своєму шляху чимало бід, 
проте її народ не хоче бути рабом, він прагне волі та свободи, це допомагає йому згуртуватись проти 
узурпаторів. Б. Хмельницький в історичному романі ''Рубікон Хмельницького'' говорив козакам, що 
''Європа жде від нас чинів нечуваних, гідних батьків і дідів наших, кров свою промивших і кості 
зложивши за Матір Отчизну…'' [11: 273]. Косач любить цитувати Шевченка, його вислови він вкладає в 
уста героїв, подає як епіграфи. Герої Косача, дискутуючи між собою стосовно ролі та місця України в 
світі, не сумніваються в тому, що Україна – це частина Європи, вона – самобутня держава, яка має 
відродитися, як передбачав Шевченко. 

Твори письменника ''волинського періоду'' (1927-1933), як стверджує С. Романов, позначені впливом 
революційної романтики М. Хвильового та ''щирою простотою й мелодійністю архітектоніки'' [12: 43]. 
Вплив Хвильового на творчість Косача є знаковим, оскільки ця особистість була для Косача еталоном. 
Це неодноразово підтверджується в його літературно-критичних працях. Поетична збірка ''Черлень'', яка 
отримала на літературному конкурсі ІІ премію, має посвяту М. Хвильовому, що був представником та 
основоположником епохи Розстріляного відродження, обстоював ''романтику вітаїзму'', вважав, що 
Європа – це прогрес, намагався наблизити нашу літературу до європейської. Його славнозвісний трактат 
''Україна чи Малоросія?'' був цінним документом епохи, де постало питання відродження української 
культури загалом. Думки М. Хвильового про спрямованість української літератури були співзвучними з 
ідеями Ю. Косача, який продовжив гасло орієнтації на Європу.  

Вплив Хвильового відчутний, як стверджує С. Романов, на рівні поетики, жанру, стилю, композиції 
тощо. Хвильовий, як відомо, був романтиком, а Ю. Косач писав історичні романи, жанр яких вимагав 
романтичної нотки. Упродовж своєї творчості Хвильовий намагався подолати розбіжність між мрією та 
реальністю. Ю. Косач мріяв про вільну та незалежну країну, свободу для свого народу, шукав шляхи 
виходу з кризи, в якій опинилася його батьківщина. Прозаїка цікавила людина, він створював характери, 
його персонажі часто не погоджувалися з суспільством, чим і виокремлювалися з-поміж інших (зокрема 
це образи Дубецького з роману ''Чад'', княжни Тараканової із ''Володарки Понтиди'', Тріадо з ''Сузір’я 
Лебедя'' тощо), намагалися збагнути світ навколо себе, проте їм це не завжди вдавалося. Хвильовий часто 
зображував у своїх творах жахливу та несправедливу реальність, складність життя, роздвоєність натур як 
причину невідповідності та незрозумілості орієнтації. Косач намагався заглибитись у внутрішній світ 
персонажів, відобразити колізії у їхній душі, показати роздвоєність особистості. Внутрішній двобій, 
зокрема в романі ''Рубікон Хмельницького'', представлений як я – козацький ''перфект'' чи я – людина. 
Герой потайки не може дати лад своїм думкам. Одна його частина прагне влади і могутності, а інша – 
любові та спокою. Герой намагається приборкати в собі людину, яка хоче відчути щастя в коханні. Проте 
він розуміє, що його покликання високе, він зобов'язаний захищати честь і могутність своєї землі. 
''Щастя було для інших. Він же поки що прагнув лише могутності'' [11: 174]. 

У 1933 році Ю. Косач, рятуючись від в'язниці, емігрує до Чехословаччини. З того часу почалося його 
емігрантське буття. Прозаїк зміг приїхати в Україну лише через багато років на 150-ту річницю від дня 
народження Т. Шевченка. Ю. Косач про своє нелегке життя під час війни згадував у листі до свого 
земляка із с. Колодяжного М. Дмитрука. Автор писав про той час, коли вся його сім’я була ''розкидана'' 
по світу, а він згодом опинився в концентраційних таборах смерті, призначених для масового знищення 
певних груп населення. Косач не вірив про вихід звідти, бо ''сили почали були відмовляти, а робота – 
каторжна на каменоломах'' [13: 1]. Він згадує в листі про важке емігрантське життя, про те, як 
доводилося важко працювати, бути ''малярем, плотником при будові кораблів, мити підлоги і вікна на 
дуже високих поверхах, <···> друкарем…'' [13: 1]. Еміграція суттєво вплинула на творчий доробок 
письменника, Косач часто в своїх великих прозових творах зображав емігрантів, що з певних причин не 
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могли жити на рідній землі (це – герої ''Чаду'', ''Рубікону Хмельницького'', ''Енея і життя інших'', 
''Володарки Понтиди'', ''Чортівської скелі'' тощо). 

У романі ''Еней і життя інших'' постає проблема безгрунтянства. Емігранти, відірвані від свого ґрунту 
(déracinés), відчувають екзистенційну порожнечу, не знайшовши свого місця на чужині. Косач у своїх 
художніх творах, писаних в еміграції, шукав, як стверджує Ю. Шерех, України в Європі. Еміграція 
зіграла важливу роль у становленні мислення прозаїка, надала екзистенційного виміру його прозі, 
змусила його глибоко зануритись в історію, щоб там знайти пояснення проблемам сьогодення. 

Характерною особливістю романного мислення є наявність хронотопу – ''напруженого діалогу між 
часом і простором'' [14: 54]. М. Бахтін надавав хронотопу в романі важливу функцію, стверджував, що 
''жанр і жанрові різновиди визначаються саме хронотопом, причому в літературі провідним початком у 
хронотопі є час…'' [15: 235]. Час є тією віссю, як вважає О. Ковальчук, що організовує всю систему 
художнього мислення в творі, життя героя відбувається як буття в часі. Так наприклад, хронотоп роману 
''Чортівська скеля'' окреслюється часовими рамками від 1917 р. (періоду після Першої світової війни) до 
1940 р., події відбуваються у Львові та Варшаві. Однак варто виділити ще один просторово-часовий 
вимір – віртуальний часопростір, у який входить час від часу молодий Струхманчук. Герой до кінця не 
розуміє своїх видінь, проте відчуває їхню значущість, переконаний, що в майбутньому має щось 
відбутися важливе, а молода дівчина з видінь допоможе прийняти правильне рішення.  

У пригодницькому романі ''Володарка Понтиди'', написаному у формі ''діарія'', автор використав 
елементи ретроспекції. Оповідач твору, він же автор ''діарія'' Юрій Рославець, відтворює давноминулі 
події крізь призму сучасності. Оповідач, використовуючи досвід помилок минулого, аналізує побачене, 
дає свою оцінку. Намагаючись розширити та деталізувати простір та час художнього твору, автор 
свідомо вводить у художню канву твору документи, листи, художні свідчення, авторські ремарки тощо. 
Отож, Ю. Косач, використовуючи датування, даючи назву розділам твору, включаючи в тексти вставні 
жанри, ''спрямовує на певний соціально-історичний час, створює потрібну йому енергетично-
психологічну хвилю очікування, сприйняття зображуваного, дає емоційний та інтелектуальний старт'' 
[14: 164]. А також, як вважає Н. Копистянська, письменник, таким чином, подає читачу сигнал, який 
потрібно дешифрувати. У романі ''Володарка Понтиди'' спостерігаємо поєднання соціально-історичного 
часу і простору з художнім, оскільки в основу твору поставлені історичні факти, які осмислені та 
художньо відтворені письменником. 

Романне мислення Ю. Косача характеризується ознаками історіософського світосприймання. 
Прозаїку притаманне вміння через якусь конкретну подію чи будь-який вчинок дійти до глибоких 
філософських роздумів. Герої Косача є виразниками цих узагальнень, адже саме в їхні уста вони 
вкладені. Проте навіть сам автор часто втручається в діалоги чи монологи героїв, створюючи відступи-
узагальнення. Проте незважаючи на це, він не нав'язує читачу своїх міркувань, а дає право самостійно 
робити висновки. Цілісність художніх творів Косача досягається завдяки створенню художнього світу, 
епіцентром якого є створення сильної особистості, що витворюється та тлі історичної епохи. Сильними в 
Косача є не лише чоловіки, але важливу роль відіграє і ''слабша'' половина людства. Це і Лара (''Сузір′я 
Лебедя''), Рената-Дзвінка, Ірина, Юлія, Мирослава (''Чортівська скеля''), Христина (''Дивимося в очі 
смерті''), Галочка (''Еней і життя інших'') тощо.  

Ю. Косач – письменник-експериментатор, який намагався зіставити традиційні елементи з 
модерністськими, створити свою модель роману. Ю. Шевельов слушно зауважив, що проза Ю. Косача – 
це ''справжня проза ХХ сторіччя, з якою не соромно й на люди показуватися'' [16: 7], вона мужніє, скидає 
з себе маскарадне вбрання, стає відточеною та суворою. Опинившись наодинці з собою, письменник 
перебував у пошуках свого художнього світу, намагаючись проаналізувати людське буття, по-новому 
подивитись на світ. Він був модерністом, в творах якого простежуються еволюційні зміни, намагання 
знайти модерні типи художнього мислення. ''Доробок письменників-модерністів є своєрідним синтезом 
західноєвропейської інтелектуально-психологічної спадщини на тлі української філософської традиції'' 
[17: 177]. Дослідники часто порівнюють творчість Косача з Костецьким, оскільки вони, всупереч думкам 
багатьох мурівців, виступали за свободу творчості, намагалися модернізувати українську літературу. 
І. Костецький, як стверджує А. Ращенко, створюючи свою живу реальність, все ж ''подає можливий шлях 
змін людини'' [18: 256]. Ю. Косач, створюючи образи сильних особистостей, намагався проникнути 
глибоко в їхню суть, щоб показати їх душевні поривання, проте прозаїк не робив висновків, а давав 
право реципієнтові (читачеві) самому все осмислити та узагальнити. 

За типом романного мислення Косач близький до Домонтовича (В. Петрова), що є автором романів 
''Доктор Серафікус'', ''Дівчина з ведмедиком'', ''Без ґрунту'' тощо. Типологію художнього мислення двох 
письменників вдало представила в статті С. Ушневич-Штанько [17]. В. Домонтович розробив концепцію 
епох, що представляє собою синтез класичної діалектики та екзистенціалізму. Творчість Ю. Косача, так 
само як і В. Домонтовича, характеризується посиленим інтелектуалізмом. Прозаїки вміло переносили 
масштабні світоглядні історіософські проблеми в світ художньої літератури. Проблематика їх творів 
також є близькою, зокрема їх цікавлять екзистенційні проблеми, світоглядні проблеми життя та смерті, 
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відірваності від свого ґрунту тощо, проте вони по-різному інтерпретували їх. В. Домонтович писав у 
жанрі інтелектуально-психологічної прози, а Ю. Косач творив здебільшого історичні романи з різними 
модифікаціями. Косач немалу роль надавав документам епохи, а Домонтович не акцентував на 
фактографічних даних як джерелах. Отож, в них доволі багато спільного, проте кожен із них має свою 
індивідуальну манеру володіння словом, своє оригінальне, філософське, світобачення.  

Висновки. Оригінальна історіософічність романного мислення Ю. Косача оперта на високу 
ерудованість прозаїка, ґрунтовні знання матеріалу та вміння вводити в художню канву твору 
фактографічний матеріал, досвід нашого народу, його духовну спадщину. Це надавало його романному 
мисленню особливої неповторності. Таким чином, романному мисленню Ю. Косача притаманне 
історіософічне світосприймання, позначене виразними ознаками символізму, інтелектуалізму, 
екзистенціалізму та психологізму, а визначальною рисою прозаїка була спроба експерименту. Ю. Косач 
створив оригінальні жанрові новоутворення в українській романістиці, в яких тісно поєднані 
національно-іманентне та європейське світобачення автора. 
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Матеріал надійшов до редакції 23.06. 2014 р. 

Юрчак Г. М. Источники и контекст романного мышления Юрия Косача. 

Статья посвящена выяснению источников и контекста романного мышления Юрия Косача, 
обозначенного признаками символизма, экзистенциализма и психологизма. Особое внимание уделяется 

анализу жизненного пути (так называемого ''автобиографического синергена'') как важного фактора в 
формировании мировосприятия и мировоззрения прозаика, влияния на формирование его личности рода 
Драгомановых-Косач. Выясняются черты своеобразия романного мышления, обусловленные эрудицией 

писателя, умением удачно использовать фактографические источники, достижения устного народного 
творчества и мифологии, сочетать философские идеи мыслителей со своими собственными и 
мастерски воплощать их в своих романных полотнах. Акцентировано внимание на своеобразие 

историософской позиции прозаика и ее художественного воплощения в его романистике. 

Ключевые слова: Юрий Косач, МУР, романное мышление, модернизм, историософское мировосприятие, 
европеизм, хронотоп. 
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Yurchak H. M. The Sources and Context of Novelistic Thinking by Yuriy Kosach. 

The article is devoted to the elucidation of sources and context of novelistic thinking by Yuriy Kosach, 
distinguished by symbolism, existentialism and psychologism. The special attention is given to the analysis of the 

life path (the so called ''autobiographic synergetics'') as an important aspect in the formation of the writer's 
world perception and the world view, the influence on the formation of his creative personality of Drahomanov-

Kosach family. We ascertain the essential features of the novelistic thinking originality substantiated by the 
writer's eruditeness, the ability to use successfully the factographic sources, folk art heritage and mythology, 
combine philosophic ideas of thinkers with his own and in the masterly way implement them in his novelistic 

patterns. The attention is focused on the prose writer's peculiarity of the historiosophic position and its artistic 
embodiment in his art of novel writing.  

Key words: Yuriy Kosach, Ukrainian Artistic Movement (UAM), novelistic thinking, modernism, historiosophic 
world perception, Europeanism, chronotope. 
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КОРЕЛЯЦІЇ ЛІНІЙНОЇ МОНОТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ І КОМУНІКАТИВНИХ СИТУАЦІЙ 
АНГЛОМОВНОГО ДІЛОВОГО ДИСКУРСУ 

Статтю присвячено дослідженню лінійної монотематичної моделі англомовного ділового дискурсу, 
зокрема її реалізації у комунікативних ситуаціях вивчаємого дискурсу. Встановлено кореляції між 

виявленими типами відносин між комунікативними ходами у межах мовленнєвого обміну, які 
реалізуються у монотематичній моделі, і комунікативними ситуаціями. Досліджено реалізацію цієї 
моделі у комунікативних ситуаціях на рівні одного або декількох мовленнєвих обмінів. Отримані дані 

доповнені кількісним аналізом. 

Ключові слова: англомовний діловий дискурс, відносини, комунікативна ситуація, комунікативних хід, 
лінійна монотематична модель, макротема, мікротема, мовленнєвий обмін. 

У руслі досліджень сучасної мовознавчої науки актуальним є вивчення різних аспектів ділового 
дискурсу [1-4].  

Предметом нашого дослідження є його тематичний аспект, зокрема вивченню піддані тематичні 
моделі англомовного ділового дискурсу. Попередньо було встановлено і схарактеризовано ієрархічні 
моделі цього типу дискурсу [5; 6], а саме описані мікротеми, які належать до виявлених макротем – 
ФІНАНСИ та ПІДПРИЄМНИЦТВО. Також було досліджено його лінійні моделі, зокрема схарактеризовано 
монотематичну модель [7], у межах якої перебувають обміни, де реалізується одна мікротема, та 
політематичну модель [8], до якої належать обміни, де реалізується більше, ніж одна мікротема.  

Метою цієї статті є встановлення кореляцій лінійної монотематичної моделі і комунікативних 
ситуацій англомовного ділового дискурсу. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз фактичного матеріалу засвідчив, що лінійна монотематична 
модель реалізується у всіх комунікативних ситуаціях (КС) англомовного ділового дискурсу, до яких 
належать: вирішення виробничих питань, зустріч бізнес партнерів, співбесіда та проведення 
інструктажу. Зокрема її реалізацію зафіксовано у КС вирішення виробничих питань (у кількості 51 %). 

Приміром у фрагменті (1), де реалізується макротема ФІНАНСИ, мікротема "збитковість", керівник 
компанії разом із заступником обговорюють питання збитковості, а саме банкрутство компанії: 

(1) – There are 15,000 jobs on the line. Fifteen thousand people here. Are we going under? 
– You're asking the wrong question, Jacob. Who isn't? (Wall Street. Money Never Sleeps). 
У прикладі (2), де реалізується макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротема "оптимізація 

обслуговування клієнтів", керівник компанії вирішує виробниче питання, обговорюючи з підлеглим 
замовлення клієнтами продукції: 

(2) – All new orders. South Texas Freespan, 24 tons. Griffin Derrick, Louisiana, 19 tons. And the order from 
the State Science Institute. 

– Just put that one right at the bottom. We'll process them in the order received. (Atlas Shrugged II. The Strike). 
Лінійна монотематична модель реалізується також у КС зустріч бізнес партнерів (у кількості 34 %). 

Зокрема у прикладі (3), де розвивається макротема ФІНАНСИ, мікротема "прибутковість", під час 
ділової зустрічі бізнес партнери обговорюють суму прибутку: 

(3) – Do you know, Nick made $10 million doing arbitrage in a week? That's about half a billion dollars a year.  
– The guy's a turbo arbitrageur! If he's doing that amount of business for that amount of profit, why don't we 

shut down the rest of the bank? (Rogue Trader). 
У фрагменті (4), де реалізується макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротема "оптимізація 

торгівельних операцій", бізнес партнери під час ділової зустрічі обговорюють купівлю-продаж товару: 
(4) – You tell your people that I will not sell any Rearden Metal to the State Science Institute at any time, for 

any price, for any purpose whatsoever. 
– Mr. Rearden, no one has ever refused to sell strategic material to the government. You have to sell it to 

them (Atlas Shrugged II. The Strike). 
Реалізація лінійної монотематичної моделі зафіксована також у КС співбесіда (у кількості 8 %). 

Нагадаємо, що у цій КС за даними попередніх досліджень реалізується тільки макротема 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, зокрема у цій розвідці мікротема "кадрова політика". 

Приміром у прикладі (5) під час співбесіди при звільненні з роботи працівник компанії намагається 
з'ясувати причини свого звільнення: 

(5) NATALIE: You've been let go. I am here to tell you about your options. 
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SAMUELS: What, just like that? I can't believe. I work here for seventeen years and they send some fourth 
grader in here to can me?  

NATALIE: It's perfectly normal to be upset. <...>There's a packet in front of you. I want you to take some 
time and review it. All the answers you're looking for are inside those pages (Up in The Air). 

Реалізацію монотематичної моделі знаходимо і в КС проведення інструктажу (у кількості 7 %), в 
якій також реалізується лише макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, зокрема мікротема "обов'язки і 
повноваження персоналу". 

Приміром у наступному фрагменті комуніканти під час проведення інструктажу говорять про 
обов'язки і повноваження нового співробітника:  

(6) – There are two rules as a trainee. Number one: We don't sell stock to women. <…> Number two: Don't 
write wood, all right? <…> The most important part is telling them you have that one great idea and that a 
senior broker's gonna call them back in a month. <…> We don't want clients thinkin' you're pitching something 
you read in the Journal, right? 

– Yeah. Right (The Boiler Room). 
У межах лінійної монотематичної моделі між комунікативними ходами у межах мовленнєвого обміну 

реалізуються такі типи відносин: генералізація, модифікація, підтримування, конкретизація і 
завершення. Зокрема в КС вирішення виробничих питань найпоширенішим типом відносин є 
генералізація (46 %).  

Приміром у фрагменті (7) під час зборів акціонерів комуніканти реалізують макротему ФІНАНСИ, 
мікротему "проведення санації", де в ініціальному комунікативному ході комунікант говорить про 
проведення санації, а саме про дії, запропоновані для того, щоб вивести компанію із кризового стану, у 
наступному комунікативному ході відбувається генералізація теми (комунікант говорить про те, що 
потрібно переглянути запропоновані дії): 

(7) – As Chairman of the Board, I have to point out that freezing rates and paying higher wages will only 
push our company deeper into the red. 

– Bob's right. We should be looking for ways to save money, not spend it (Atlas Shrugged II. The Strike). 
Також у КС вирішення виробничих питань зафіксовані відносини підтримування (у кількості 38 

%). Зокрема у наступному прикладі керівник і підлеглий, вирішуючи виробничі питання, реалізують 
макротему ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротему "ділові угоди", де в ініціальному комунікативному ході 
комунікант говорить про ділові угоди, а саме знаходження підходящого підрядника для проведення 
ремонтних робіт на залізничній лінії, у наступному комунікативному ході відбувається підтримування 
теми (комунікант говорить про те, що пошуки підрядника відбулися досить швидко): 

(8) Dagny Taggart: I found an excellent contractor to take over the rebuilding of the Rio Norte Line.  
James Taggert: That was quick (Atlas Shrugged). 
Відносини конкретизації, завершення і модифікації у КС вирішення виробничих питань 

зафіксовані у незначній кількості (16 %). 
У КС зустріч бізнес партнерів найпоширенішим типом відносин є також генералізація (45 %). 

Приміром у фрагменті (9) під час ділової зустрічі комуніканти реалізують макротему 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротему "торгівельно-посередницькі операції", де в ініціальному 
комунікативному ході комунікант говорить про продаж товару, а саме небажання продавати товар 
певному державному інституту, у наступному комунікативному ході відбувається генералізація теми 
(комунікант говорить про те, що така позиція продавця є неприйнятною):  

(9) – I will not sell my metal to the State Science Institute.  
– In light of recent events, I'd say your position is untenable (Atlas Shrugged II. The Strike). 
У цій же КС значну частину складають відносини завершення (39 %). Зокрема у фрагменті (10) під 

час ділової зустрічі комуніканти реалізують макротему ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротему "інвестування", 
де в ініціальному комунікативному ході комунікант говорить про розміщення інвестицій, а саме обсяг 
інвестицій, у наступному комунікативному ході відбувається завершення теми (комунікант говорить про 
те, що його бізнес-партнер багато і отримав від компанії, в яку вкладав гроші): 

(10) – I've put a lot of money into this firm, and I've brought in a lot of business. 
– You've taken enough out, too (Wall Street). 
Відносини конкретизації, підтримування і модифікації у КС зустріч бізнес партнерів зафіксовані 

у невеликій кількості (16 %). 
В КС співбесіда найпоширенішим типом відносин є генералізація (47 %). Приміром у фрагменті (11) 

під час співбесіди при звільненні з роботи комуніканти реалізують макротему ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
мікротему "кадрова політика", де в ініціальному комунікативному ході комунікант говорить про кадрову 
політику, а саме про звільнення працівника з роботи, у наступному комунікативному ході відбувається 
генералізація теми (інший комунікант намагається довести, що він був найкращим працівником і що його 
звільнення безпідставне):  



В. І. Юшкевич. Кореляції лінійної монотематичної моделі і комунікативних ситуацій  
англомовного ділового дискурсу 

 305 

(11) RYAN: While I wish I was here with better news, the reason you and I are meeting is this is your final 
week of employment here. 

EMPLOYEE: I have been a fine employee for over 10 years, and this is the way you treat me (Up in The Air). 
У цій же КС зафіксована значна частина реалізації відносин підтримування (45 %). Зокрема у прикладі 

(12) керівник відділу під час співбесіди при звільненні з роботи реалізує макротему ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
мікротему "кадрова політика", де в ініціальному комунікативному ході комунікант говорить про кадрову 
політику, а саме про звільнення працівника з роботи, у наступному комунікативному ході відбувається 
підтримування теми (комунікант висловлює свої емоції стосовно почутого): 

(12) – The fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment at 
this company. 

– This is ridiculous! (Up in The Air). 
Відносини конкретизації, модифікації і завершення у КС співбесіда зафіксовані частково (у 

кількості 8 %). 
Для КС проведення інструктажу найбільш характерним типом відносин є підтримування (48 %). 

Приміром у прикладі (13) керівник відділу, проводячи інструктаж новому співробітнику реалізує 
макротему ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротему "обов'язки і повноваження персоналу", де в ініціальному 
комунікативному ході комунікант говорить про обов’язки нового співробітника, а саме реалізацію 
продажу цінних паперів, у наступному комунікативному ході відбувається підтримування теми 
(комунікант висловлює своє розуміння стосовно сказаного): 

(13) – What happens if the guy wants to buy stock right then? Now you're talkin'. You wanna go into every 
call expecting just that. If somebody wants a recommendation, put the guy on hold stand up and yell "reco" at 
the top of your lungs. First senior broker who gets on the horn gets the sale. Sound good? 

– Yeah (The Boiler Room). 
В КС проведення інструктажу зафіксовано значну частину (43 %) реалізації відносин 

конкретизації. Приміром у прикладі (14) керівник відділу, проводячи інструктаж новому співробітнику 
реалізує макротему ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротему "отримання прибутку", де в ініціальному 
комунікативному ході комунікант говорить про цілі підприємницької діяльності, а саме отримання 
прибутку, у наступних комунікативних ходах відбувається конкретизація теми (комуніканти 
обговорюють, яким чином компанія отримує прибуток): 

(14) – We make huge rips. 
– No, I still don't know how it works. 
– Okay. A two-dollar rip, which is unheard of anywhere on Wall Street means that we’re walkin' away with 

two dollars for every share we sell. Real money. That's opportunity (The Boiler Room). 
Інші типи відносин у КС проведення інструктажу зафіксовані у незначній кількості (9 %). 
За попередніми даними монотематична модель реалізується не тільки в одному, але й у декількох 

мовленнєвих обмінах. Зокрема в КС вирішення виробничих питань монотематична модель реалізується 
майже в рівній кількості: в межах одного мовленнєвого обміну у кількості 53 %, в межах декількох 
обмінів – 47 %. 

Приміром у наступному фрагменті макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротема "надання послуг", 
реалізується в межах одного обміну (комуніканти обговорюють надання послуг, зокрема вирішують 
труднощі у наданні послуг): 

(15) – Don't we have another locomotive that we can use? 
– I don't have a diesel within a hundred miles. But there is an old coal-burner about four miles out (Atlas 

Shrugged II. The Strike). 
У прикладі (16) макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротема "виробництво товарів", реалізується в межах 

декількох обмінів (комуніканти, вирішуючи виробничі питання, обговорюють труднощі виробництва): 
(16) – I'm convinced we can manufacture them.<…> 
– Meredith told us the line is running at 29 %. Is that approximately right?  
– That's right.  
– John just wants to get a handle on what the problems are with the lines. 
– I don't know is the honest answer. 
– Wait a minute. There are problems with it that could take 9 months to fix, which I assume means a year. 

And the bottom line is you don't know? (Disclosure). 
У КС зустріч бізнес партнерів реалізація монотематичної моделі найчастіше зустрічається у межах 

одного обміну (у кількості 77 %). Приміром у наступному прикладі макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, 
мікротема "оптимізація обслуговування клієнтів", реалізується в межах одного обміну (комуніканти під 
час ділової зустрічі обговорюють питання оптимізації обслуговування клієнтів, зокрема замовлення 
клієнтом продукції): 

(17) – So what do you want from me, Danagger? 
– 4 thousand tons of Rearden Metal, formed. Should be enough to shore up my mines and stop the cave-ins. 
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– You'll get your metal. When you need more, you'll get that, too (Atlas Shrugged II. The Strike). 
Реалізація монотематичної моделі в межах декількох обмінів в КС зустріч бізнес партнерів 

зафіксована у незначній кількості (23 %). 
У КС співбесіда монотематична модель реалізується у більш, ніж одному обміні (94 %). 
Приміром у прикладі (18) макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротема "кадрова політика", 

реалізується в межах декількох обмінів (комуніканти під час співбесіди при прийнятті на роботу 
обговорюють питання кадрової політики, зокрема особисті і професійні якості претендента на роботу): 

(18) – Hey you're in great shape. 
– I've been in better. 
– You're modest too. Oh! Modesty – not a virtue. Could be a vice. There are rules to success my friend. Rule 

number one is know what you know know what you don't know and know that I gotta know everything you know 
as soon as you know it. Sooner. 

– Yes sir. 
– You ever sell before? 
– No (Two For The Money). 
Реалізація монотематичної моделі в межах одного обміну в КС співбесіда зафіксована лише у 

кількості 6 %. 
У КС проведення інструктажу монотематична модель реалізується у більш, ніж одному обміні (87 

%). Зокрема у прикладі (19), макротема ПІДПРИЄМНИЦТВО, мікротема "обов'язки і повноваження 
персоналу", реалізується в межах декількох обмінів (комуніканти під час проведення інструктажу 
говорять про обов'язки нового співробітника): 

(19) – The most important thing you gotta know right now is that you can be whoever you wanna be on the 
phone. Who cares? Change your last name. You know? Who cares? Just get the cocksucker on the line. 

– Yeah, but how can I do shit like that? Isn't there a compliance officer here? 
– No. No, man. Everybody does that shit. 
– Are you kidding? 
– I mean, even on Wall Street (The Boiler Room). 
Реалізація монотематичної моделі в межах одного обміну в КС проведення інструктажу 

зафіксована у невеликій кількості (13 %). 
Таким чином, кількісний аналіз засвідчив, що лінійна монотематична модель англомовного ділового 

дискурсу реалізується у всіх КС із такою частотністю: у КС вирішення виробничих питань у кількості 
51 %, у КС зустріч бізнес партнерів – 34 %, у КС співбесіда – 8 % та у КС проведення інструктажу – 
7 %. Варто зазначити, що найпоширенішим типом відносин у КС вирішення виробничих питань є 
відносини генералізації (46 %) і підтримування (38 %), інші типи відносин складають 16 %. У КС 
зустріч бізнес партнерів найчастіше зустрічаються відносини генералізації (45 %) і завершення (39 %), 
інші типи відносин складають 16 %. Для КС співбесіда характерними є відносини генералізації (47 %) та 
підтримування (45 %), інші типи відносин зафіксовані у незначній кількості (8 %). Найпоширенішим 
типом відносин у КС проведення інструктажу є підтримування (48 %) та завершення (43 %), інші 
типи відносин складають 13 %. При цьому монотематична модель у КС вирішення виробничих питань 
реалізується майже в рівній кількості: як у межах одного обміну (53 %), так і в межах декількох обмінів 
(47 %); у КС зустріч бізнес партнерів монотематична модель реалізується найчастіше в одному обміні 
(77 %), свою реалізацію в КС зустріч бізнес партнерів в межах декількох обмінів ця модель знаходить у 
кількості 23 %; у КС співбесіда монотематична модель реалізується переважно в більше, ніж одному 
обміні (94 %) і лише у кількості 6 % в межах одного обміну; у КС проведення інструктажу 
монотематична модель також найчастіше реалізується у декількох обмінах (87 %) і в кількості 13 % 
знаходить свою реалізацію у межах одного обміну.  

З вище описаного випливають наступні висновки: лінійна монотематична модель англомовного 
ділового дискурсу корелює з усіма КС, найчастіше з КС вирішення виробничих питань та зустріч бізнес 
партнерів; типи відносин монотематичної моделі реалізуються у всіх комунікативних ситуаціях із різною 
частотністю – найтиповішими з них є відносини генералізації, підтримування і завершення; 
монотематична модель на рівні мовленнєвого обміну має різну реалізацію у комунікативних ситуаціях 
вивчаємого дискурсу – переважно у межах одного обміну в КС вирішення виробничих питань та зустріч 
бізнес партнерів та у декількох обмінах у КС співбесіда та проведення інструктажу. 

Перспективою подальших розвідок є встановлення кореляцій лінійної політематичної моделі і КС 
англомовного ділового дискурсу.  
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Юшкевич В. И. Корреляции линейной монотематической модели и коммуникативных ситуаций 
англоязычного делового дискурса.  

Статья посвящена исследованию линейной монотематической модели англоязычного делового дискурса, 
а именно ее реализации в коммуникативных ситуациях изучаемого дискурса. Установлены корреляции 

между выявленными типами отношений между коммуникативными ходами в пределах речевого обмена, 
которые реализуются в монотематической модели, и коммуникативными ситуациями. Исследована 

реализация этой модели в коммуникативных ситуациях на уровне одного или нескольких речевых 
обменов. Полученные данные дополнены количественным анализом. 

Ключевые слова: англоязычный деловой дискурс, отношения, коммуникативная ситуация, 
коммуникативный ход, линейная монотематическая модель, макротема, микротема, речевой обмен. 
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Yushkevych V. I. Correlations of the Linear Monothematic Model and Communicative Situations in the 
English-Language Business Discourse.  

The research is devoted to the linear monothematic model of the English-language business discourse and the 
identification of correlations between the monothematic model and communicative situations of the analyzed 
discourse. The material of the study is presented by dialogue fragments taken from modern film scripts by the 

entire choice. To the methods of analysis which have been used in the research belong text interpretation, 
description and comparison. On the basis of identified and systematized communicative situations and types of 

relations between the elements of the linear monothematic model, correlations between them are defined. Taking 
into consideration the fact that the linear monothematic model is realized either in one or in several exchanges, 
correlations between communicative situations and the model on the move level are established. It is stated that 
the linear monothematic model of the English-language business discourse correlates with all communicative 

situations, more often with communicative situations production problems solving and business partners 
meeting; monothematic model types of relations are realized in all communicative situations but differently – the 
most typical relations are generalization, maintenance and completion; on the move level the model is realized 

differently in different communicative situations – more often in one move in communicative situations 
production problems solving and business partners meeting and in several moves in communicative situations 

interview and briefing. 

Key words: English-language business discourse, relations, communicative situation, move, linear 
monothematic model, theme, topic, exchange. 
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МАРКЕРИ ДРАМИ У ВНУТРІШНЬОМУ МОНОЛОЗІ 

У статті досліджено особливості драматичного прийому внутрішнього монологу на матеріалі 
внутрішніх монологів трагедії В. Шекспіра "Гамлет" та драми Б. Брехта "Життя Галілея" з метою 
експлікації відмінностей чи подібностей світосприймання та світовідчуття геніальними митцями 

В. Шекспіром та Б. Брехтом, які є ключовими фігурами на світовій літературній шахівниці. У 
мистецтві драматичної вистави внутрішній монолог (ВМ) є одним із найважливіших чинників 

народження органічної словесної дії актора. Призначенням ВМ є відтворення та передача передмовної 
суб’єктивної дійсності: невисловлених відчуттів, прихованих переживань і думок, нецензурованих 

асоціацій. Монолог у формі "потоку свідомості" передає процес функціонування людської психіки у її 
складності, розчленованості, частинності, багатошаровості, незв’язності та спонтанності. Він є 
самостійною композиційною формою, яка відрізняється від висловлювань наратора і (теоретично) 

незалежна від нього, відіграє роль "дзеркала свідомості". 

Ключові слова: внутрішній монолог, драма, діалог, комунікативна модель. 

Драматичне мистецтво, попри його величезну популярність, знаходиться у площині жвавих дискусій 
та породжує цілу низку проблем, котрі, в свою чергу, експлікують множинність думок, поглядів, 
суджень, різнорідність підходів або й просто нерозуміння. В цьому сенсі особливої актуальності 
набуває тлумачення термінів, які визначають, скажімо так, "клімат, атмосферу" драматичного мистецтва. 
Одним із таких термінів є "внутрішній монолог", дослідження якого, вважаємо, є доречним лише у світлі 
розуміння таких термінів, як "драматургія" та "драма". 

Метою нашої статті є дослідження можливих особливостей драматичного прийому внутрішнього 
монологу на матеріалі внутрішніх монологів трагедій В. Шекспіра "Гамлет" та Б. Брехта "Життя Галілея". 

Виклад основного матеріалу. Отже, передусім, звернемося до тлумачення понять "драматургія" та 
"драма" у фокусі діахронії. 

У 1907 році, тобто майже 100 років тому, Брокгауз і Ефрон видали Малий Енциклопедичний 
Словник. Він, що прийшов із столітньої далечини, ще й сьогодні хвилює своїми судженнями [1]. 
"Драматургія – первинне виконання дифірамбів на релігійних святкуваннях, пізніше – теорія драми і 
сценічне мистецтво взагалі. Стародавній твір із драматургії – "Поетика" Аристотеля" [1]. В Українській 
радянській енциклопедії (1961 р.) читаємо: "Драматургія – 1) Теорія мистецтва, що вивчає принципи та 
способи побудови драматичних творів. 2) Драматична література певного періоду чи народу або 
сукупність драматичних творів якогось письменника" [2]. Велика радянська енциклопедія (1972 р.) 
стверджувала: "Драматургія – 1) Сукупність драматичних творів якого-небудь письменника, народу, 
епохи. 2) Сюжетно-образна концепція спектаклю або фільму. Основу театральної драматургії забезпечує 
літературна драма, яка, однак, у сучасному театрі перетворена на режисерський сценарій. Для 
кіномистецтва характерною є драма у формі сценарію" [3]. А Українська радянська енциклопедія 1979 
року видання уточнювала: Драматургія – "1) Драматична література певної доби чи країни, а також 
сукупність драматичних творів певного письменника. 2) Теорія побудови драматичних творів. 3) 
Сюжетно-образна концепція театральної вистави або сценарію, що її визначають режисери" [3]. Із 
незначними уточненнями подавали відомості про драматургію і Коротка літературна енциклопедія у 
1964 році, і Українська літературна енциклопедія в 1990 році [4]. 

Однак, у XX столітті, особливо у другій його половині, у вітчизняному літературознавстві виникло 
непереборне бажання ототожнити поняття "драматургія" і "драма", розуміючи при цьому під "драмою" 
драматичну поезію. 

Різні енциклопедичні видання, спираючись, звісно, на праці літературознавців рясніють примітками: 
"Див. Драма" [4: 798; 5: 108]. Інші стверджували, що драматургія – синонім поняття драми як 
літературного роду [3: 102; 4: 154, 160; 6]. Навіть у театральній енциклопедії читаємо: "Драматургія – 
вид літературних творів, які слугують для виконання на сцені (див. Драма)" [7: 521]. 

То що ж таке драматургія? Мистецтво чи наука? Феномен літературний чи сценічний? І коли й ким 
драматургію було власне названо драматургією? Яким був перший зміст цього терміну? Чи постає 
власне явище (і, звичайно, поняття, що з ним пов’язане) як стабільно застигле, чи ж таким, що 
еволюційно розвивається? 

Однозначної відповіді на ці питання поки що літературознавство не дає. Але хрестоматійно 
розповсюдженою є думка про тотожність драматургії й драми, яку і викладають енциклопедичні видання, 
визнаючи, проте, час від часу, що не все так просто з простою драматургією. Чи не тому в Літературному 
енциклопедичному словнику (1987 р.) при тому, що стверджується синонімічність понять "драматургії" і 
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"драми як літературного роду", одночасно зауважується: "Д. (драматургія – за О. С. Чирковим) – це міжвидова 
художня форма, яка твориться співпрацею діячів різних видів мистецтв" [8 :102]. 

У нашому дослідженні ми позиціонуємо визначення поняття "драматургії" О. С. Чиркова: 
драматургія – то є історично сформований вид мистецтва, мета і сенс якого у творенні дійства, тобто 
видовища, вистави, гри. Драматургія поступово поширила свою владу не лише на поезію драматичну, 
але й на мистецтво театральне, оперне, балетне, інструментальне, на мистецтво пантоміми, естради, 
цирку, кабаре і навіть банального концерту [8]. 

Драматургія пройшла довгий шлях від виду драматичного мистецтва до метавиду мистецтв 
видовищних за своєю сутністю. Грецьке meta...(після, за, через) означає слідування за чимось, перехід до 
чогось іншого, зміну стану, перетворення в щось інше [8]. Метавид драматургії – то є наслідування 
античній моделі мистецтва, що творить дійство. То є перехід до мистецтва, що вбирає в себе виражально-
зображувальні можливості різних класичних мистецтв і яке прямує до неосинкретизму як визначального 
способу суб’єктивного перетворення багатомірного і неоднозначного світу. То є перетворення 
традиційних для класичних видів мистецтва жанрів у принципово нову жанрову систему, яка живе й 
розвивається за лише їй притаманними й нею створеними принципами і законами. 

Драматургія – то є метавид, який відрізняється від інших ще неназваних, але існуючих метавидів 
(вони ще очікують на свій вихід на мистецтвознавчий подіум), передусім мовою, без якої творення 
дійства практично неможливо. 

На нашу думку, запропонована О. Чирковим концепція драматургії заслуговує на увагу ще й з огляду 
на її відповідність сучасній практиці театрального мистецтва. Так, В. Михальов пише: "… режисер у 
драматичному театрі − головна фігура в огранізації синтезу. Це цілком справедливо та підтверджується 
основними тенденціями розвитку світового театру. Зараз багато говорять про вольову режисуру, і це 
природно, оскільки розвиток театру як синтетичної структури можливий лише за умов усе більшого 
посилення вольового режисерського начала, розвитку його універсалізму". 

Російський літературознавець М. Бахтін писав: "Література − невід’ємна частина цілісності культури, 
її не можна вивчати поза цілісним контекстом культури. Її не можна відривати від решти культури й 
безпосередньо (через голову культури) співвідносити із соціально-економічними та іншими факторами. 
Ці фактори впливають на культуру загалом й лише через неї та разом із нею на літературу, літературний 
процес є невіддільною частиною культурного процесу" [8]. 

З огляду на це викликають зацікавлення спроби аналізу процесу розгортання драматургії як метавиду 
видовищних мистецтв у межах конкретного літературного твору або групи творів, творчості певного автора, в 
широкому контексті окремої національної або ж регіональної культури. Як нам здається, вдалим прикладом 
для розгляду можливих особливостей досліджуваного нами явища, а саме, внутрішнього монологу, можуть 
слугувати твори таких всесвітньовідомих письменників, як В. Шекспіра та Б. Брехта. У нашому дослідженні 
ми звертаємося до їх трагедій − "Гамлет" Шекспіра та "Життя Галілея" Брехта.  

Всю складність зображення ідей у трагедії як в драматичному творі покликані розкрити драматичні 
прийоми. Ними, передусім, є діалоги та монологи головних героїв, які є основою їх саморозкриття. 
Передусім, ми вважаємо доцільним зосередити увагу на сутності поняття "внутрішній монолог". 

У мистецтві драматичної вистави внутрішній монолог (ВМ) є одним із найважливіших чинників 
народження органічної словесної дії актора. Призначенням ВМ є відтворення та передача передмовної 
суб’єктивної дійсності: невисловлених відчуттів, прихованих переживань і думок, нецензурованих 
асоціацій. Монолог у формі "потоку свідомості" передає процес функціонування людської психіки у її 
складності, розчленованості, частинності, багатошаровості, незв’язності та спонтанності. Він є 
самостійною композиційною формою, яка відрізняється від висловлювань наратора і (теоретично) 
незалежна від нього, відіграє роль "дзеркала свідомості". 

Таким чином, переглянувши традиційне трактування внутрішнього монологу як невимовленого 
мовлення й акцентувавши на комунікативній спрямованості цього висловлювання, пропонуємо уточнене 
визначення внутрішнього монологу як форми літературного викладу: внутрішній монолог – це наративна 
форма, що безпосередньо репрезентує внутрішнє мовлення персонажа, формально (риторично) адресоване 
самому персонажеві-мовцеві чи іншим персонажам, предметам, явищам тощо, а також читачеві; однак 
фактичним реципієнтом і адресатом цього мовлення в тексті є сам персонаж-мовець. Головними 
диференційними критеріями внутрішнього монологу в літературному тексті й надалі залишаються аналіз 
мовленнєвої ситуації, в якій відбувається мовлення, і вказівки наратора. 

Отже, звернімося до аналізу та порівняння одного з маркерів драматичного твору, а саме, 
внутрішнього монологу. Незважаючи на актуальність та популярність, досліджуване нами поняття 
демонструє суперечливість думок та цілу низку суджень та поглядів щодо свого тлумачення та бачення. 
Особливості використання досліджуваного драматичного прийому проілюструємо на внутрішніх 
монологах Гамлета (у нашому дослідженні використаємо текст одного з найвідоміших монологів 
Гамлета "бути чи не бути") та Галілея (у дослідженні звернемося до аналізу єдиного наявного монологу у 
творі), та спробуємо дати відповіді на цілу низку важливих літературознавчих запитань, а саме: Чи 



Я. А. Пазюк. Маркери драми у внутрішньому монолозі 

 311 

існують відмінності та суперечності у тлумаченні внутрішнього монологу різними авторами? Чи 
експлікує досліджуваний драматичний прийом світогляд самих драматургів? Які можливі функції 
виконує внутрішній монолог у досліджуваних нами творах Шекспіра та Брехта? 

Образ Гамлета − центральний у трагедії Шекспіра. Вже на початку п’єси визначається головна мета 
цього героя − помста за вбивство батька. Відповідно середньовічним уявленням − це його обов’язок, але 
Гамлет − людина нового часу, він гуманіст, і жорстока помста суперечить його натурі. Щоб прийняти 
рішення, йому треба добре зважити, чи змінить що-небудь у світі смерть Клавдія. Навколо себе він 
бачить лише зраду і підступність (мати зрадила батька і вийшла заміж за його вбивцю, Гамлета 
зраджують найвірніші друзі й допомагають убивці). Він розчаровується навіть у своєму коханні й 
залишається самотнім. 

Монолог "Бути чи не бути" – це кульмінаційна точка сумнівів Гамлета. Він виражає умонастрої героя 
в момент найвищого розкладу його свідомості, оскільки не на одне питання, поставлене ним, він не 
отримує відповіді. 

Починається монолог з риторичного запитання: "Чи бути, чи не бути − ось питання…" [9]. "To be, or 
not to be: that is the question". Ці слова Гамлета можна зрозуміти як роздуми про самогубство. Але далі 
герой сам розкриває сутність своєї фрази. "Бути" для принца значить "зітнувшись в серці з морем лиха, 
покласти край йому", а "не бути – це "коритись долі і біль від гострих стріл її терпіти" [9]. Тут він 
вирішує для себе питання: чи боротися проти моря зла, чи покинути боротьбу? У боротьбі Гамлет бачить 
лише один вихід – смерть. І це не просто слова, адже ми вже побачили природну рису характеру героя 
все узагальнювати. Проблема помсти сягає у його розумінні всесвітніх масштабів викорінення зла. Тому 
він розуміє, що недостатньо лише помститися за смерть батька, бо світове зло у такий спосіб не 
побороти. За таких обставин Гамлет звертається у бік смерті. І тут він виступає як філософ, задаючись 
питанням: що таке смерть? Принц знову бачить два можливих варіанта того, що чекає людину після 
смерті. Можливо смерть подібна до сну, є зануренням у небуття: 

"…For in that sleep of death what dreams may come 
When we have shuffled off this mortal coil?" [9]. 
"…Заснути, вмерти –  
І все. І знати: вічний сон врятує, 
Із серця вийме біль, позбавить плоті, 
А заразом страждань. Чи не жаданий 
Для нас такий кінець? " [9] 
Але одразу в думках героя виникає інший варіант життя після смерті: 
"…Ось в чім клопіт; 
Які нам сни присняться після смерті, 
Коли позбудемось земних суєт?" [9]. 
Його лякає те, що, можливо, жахи потойбічного життя можуть насправді виявитися ще страшнішими. 

Ось чому людина не може "простим лезом … собі здобути вічний спокій" [10]. Саме такою він бачить 
причину людських страждань. Адже інакше: 

"…who would fardels bear, 
To grunt and sweat under a weary life, 
But that the dread of something after death, 
The undiscovered country from whose bourn 
No traveller returns?" [9]. 
"…Хто стогнав би 
Під тягарем життя і піт свій лив, 
Коли б не страх попасти після смерті 
В той край незнаний, звідки ще ніхто 
Не повертався?" [9]. 
Тут також варто зазначити ще одну особливість характеру Гамлета. Він не тільки узагальнює 

поодиноку подію до всесвітніх масштабів, але й переймається долею всіх людей, які живуть в його час, і 
долею їх майбутніх нащадків. Це проявляється в тому, що коли він перелічує біди людей у цьому світі, 
жодне з них не відноситься до нього самого: 

"For who would bear the whips and scorns of time, 
Th' oppressor's wrong, the proud man's contumely, 
The pangs of despised love, the law's delay, 
The insolence of office and the spurns…" [9]. 
"Бо хто б терпів бичі й наруги часу, 
Гніт можновладця, гордія зневаги, 
Відштовхнуту любов, несправедливість, 
Властей сваволю, тяганину суду, 
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З чесноти скромної безчесний глум…" [9]. 
Монолог Гамлета закінчується роздумами про природу вагань. Перед нами постає розум героя, який 

аналізує не тільки дійсність і своє існування в ній, але й характер своїх думок. Він намагається 
осмислити свої переживання та дати аналіз свого стану. Тут принц приходить до сумного висновку. 
Обставини вимагають від нього дії, але роздуми обтягують його волю: 

"Так розум полохливими нас робить, 
Яскраві барви нашої відваги 
Від роздумів втрачають колір свій, 
А наміри високі, ледь зродившись, 
Вмирають, ще не втілившись у дію" [9]. 
Гамлет зізнається, що надлишок думок послаблює його здатність до дії, але він не відмовляється від 

свого обов’язку. Моральні принципи не дозволяють йому зробити жахливий вчинок і він весь час 
подумки веде боротьбу із самим собою. 

Як вже було зазначено, монолог "Бути чи не бути" – момент найбільших роздумів і вагань героя 
п’єси. Але чи зупиняється думка Гамлета на цьому чи це лише перехідний етап до подальшого розвитку 
подій? Дія п’єси показує, що, наскільки б важливим не був монолог, наскільки б глибокими не були 
думки героя, на цьому духовний розвиток героя не завершується. 

Що до образу Галілея, то Галілео Галілей − творча людина, яка силою свого розуму сягає тих 
горизонтів, що закриті від пересічних людей, які не здатні подивитися на світ свіжим поглядом, побачити 
нове, незвичне у тому, що тебе оточує. Він невтомний трудівник, може годинами, тижнями, місяцями 
працювати над своїми науковими дослідами, постійно вдосконалюючи їх. Вивчаючи небесні світила, 
Галілей багато часу проводить біля телескопа, що негативно впливає на його зір, та це не турбує вченого. 
Він повністю захоплений науковою працею. Це Галілей, який прекрасно розуміє, що зробив величезну 
помилку, відрікшись від свого вчення. Це істотно відкинуло науку назад. Незважаючи на те, що до цього 
він був дряхлим старим, в останньому монолозі Галілей ставить цілу низку запитань про мету науки та 
відповідальність вчених, які творять цю науку. Але очевидним є той факт, що вустами Галілея до нас 
промовляє сам письменник.  

Ще одним цікавим фактом є те, що Брехт цей монолог дописав. Справа у тому, що п’єса була 
написана раніше, але коли в 1945 році на Хіросіму було скинуто бомбу, Брехт дописав цілу сторінку 
цього монологу як монолог-звернення до усіх людей про відповідальність вченого за свої винаходи, за 
свою працю, за науку, за те, як надалі буде використовуватися його винахід, яким би геніальним він не 
був. Галілей наприкінці свого життя сидить, до нього приходить його учень Сарті, який говорить йому 
про те, що він був правий, коли відрікся, тому що наука має лише одне мірило − вклад в науку. І той 
йому відповідає: In meinen feien Stunden, deren ich viele habe, ein ich meinen Fall durchgegangen und habe 
darüber nachgedacht, wie die Welt der Wissenschaft, zu der ich mich selber nicht mehr zähle, ihn zu beurteilen 
haben wird. (У години дозвілля, − а у мене їх чимало − я міркував над тим, що зі мною сталося, і думав, 
як до цього поставиться науковий світ, до якого я себе вже не зараховую) [10]. Початок монологу-
відповіді, або ж навіть звернення, починається з важливого питання для самого Галілея − він 
розмірковував над тим, що з ним сталося? Aber können wir uns der Menge verweigern und doch 
Wissenschaftler bleiben? (Але чи можемо ми відступитися від мас народу і залишитись ученими?) [10]. На 
наш погляд, Брехт дає поштовх для роздуму над тим, для кого повинні слугувати наукові винаходи. Чи 
не той є справжнім вченим, хто з народом, хто служить йому на благо. 

Ich hatte als Wissenschaftler eine einzigartige Möglichkeit. In meiner Zeit erreichte die Astronomie die 
Märktplätze. Unter diesen ganz besonderen Umständen hätte ich Standhaftigkeit eines Mannes große 
Erschütterungen hervorrufen können. Hätte ich widerstanden, hätten die Naturwissenschaftler etwas wie den 
hippokratischen Eid der Ärzte entwickeln können, das Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit 
anzuwenden! Wie es nun steht, ist das Höchste, was man erhoffen kann, ein Geschlecht erfinderischer Zwerge, die 
für alles gemietet werden können. (Як учений я мав єдину в своєму роді можливість. За мого часу астрономія 
вийшла на ринки і майдани. За тих абсолютно виняткових умов стійкість однієї людини могла б викликати 
великі зрушення. Якби я вистояв, то вчені могли б скласти щось на зразок Гіпократової присяги лікарів − 
урочисту присягу застосовувати своє знання виключно для блага людства! А так, як тепер, то найбільше, на 
що можна надіятись, − це на породу винахідливих карликів, яких можна було б наймати на будь-яку 
роботу) [10]. Галілей наголошує на геніальності своєї наукової праці, на можливе велике благо для усіх 
людей, але, водночас, він зізнається у своїй слабкості, нерішучості та своїх страхах.  

І ось в наступній частині свого монологу Галілей виправдовує свій вчинок, звинувачуючи у всьому 
неготовність людей до прогресивних та новітніх винаходів: Die Wissenschaft, Sarti, mat mit beiden 
Kämpfen zu tun. Eine Menschheit, stolpernd in diesem tausendjährigen Perlmutterdunst von Aberglauben und 
alten Wörtern, zu unwissend, ihre eigenen Kräfte voll zu entfalten, wird nicht fähig sein, die Kräfte der Natur zu 
entfalten, die ihr enthüllt. Wofür arbeitet ihr? Ich dachte dafür, dass das einzige Ziel der Wissenschaft darin 
besteht, die Mühseligkeit der menschlichen Existenz zu erleichtern. Wenn Wissenschaftler, eingeschüchtert 
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durch selbstsüchtige Machthaber, sich damit begnügen, Wissen um des Wissens willen aufzuhäufen, kann die 
Wissenschaft zum Krüppel gemacht werden, und eure neuen Maschinen mögen nur neue Drangsale bedeuten. 
(Наука, Сарті, має справу і з тією, і з іншою боротьбою. Людство, яке бреде наосліп в цьому 
тисячолітньому райдужному тумані забобонів і застарілих слів − занадто темне, несвідоме, щоб повністю 
розгорнути власні сили, − нездатне буде розвинути ті сили природи, що ви їх відкриваєте. Заради чого ви 
працюєте? Я стою на тому, що єдина мета науки − полегшити нужденне людське існування. А коли 
вченим, заляканим корисливими властителями, буде досить того, щоб тільки накопичувати знання 
заради самого знання, то така наука стане калікою, а ваші нові машини лише призведуть до нових 
злиднів) [9]. Галілей звинувачує у всьому також і владу. Він вважає, що саме залякування та тиск 
можновладців спричинив його відлучення з парафії її величності науки.  

Отже, з одного боку, – молодий принц, метою існування котрого є помста, а з іншого боку, –
геніальний вчений, який все ж таки зрікається свого вчення. Зовсім неоднорідні, несхожі між собою 
образи, але обидва розкриваються саме шляхом своїх внутрішніх монологів. Однак, варто зауважити, що 
досліджувані нами внутрішні монологи героїв мають істотні відмінності та експлікують цілу низку 
літературознавчих особливостей. Річ у тім, що внутрішній монолог Гамлета (як власне усі його монологи 
у творі) є саме внутрішнім мовленням дійової особи, яка є одночасно і адресатом, і реціпієнтом. Монолог 
Галілея, натомість, ледь не набуває зовнішньої ознаки діалогу (завдяки Сарті). Однак, діалогізм тут, на 
наш погляд, є прихованим. 

Монолог Гамлета − це, так би мовити, автодіалог на сцені, монолог потоку свідомості, який скерований 
на споглядання глядачем, який знаходиться в глядацькій залі. Що ж стосується монологу Галілея, то, 
передусім, він є логічним внутрішнім монологом, що імітує послідовний, логічний виклад думок, та у 
досліджуваному творі слугує монологом-відповіддю для учня Сарті. Якщо Шекспір діє за вектором 
персонаж → глядач / читач, то Брехт обирає вектор персонаж → ще один персонаж→глядач / читач. 

Висновки та перспективи. Попри актуальність та популярність, досліджуване нами поняття 
"внутрішній монолог" демонструє суперечливість думок та неоднорідний клімат суджень та поглядів 
щодо свого тлумачення та бачення. Ми спробували репрезентувати деякі особливості функціонування 
внутрішніх монологів на матеріалі творів "Гамлет" та "Життя Галілея", з метою експлікації відмінностей 
чи подібностей світосприймання та світовідчуття геніальними митцями В. Шекспіром та Б. Брехтом, що 
є ключовими фігурами на світовій літературній шахівниці.  

Підводячи підсумки, варто зауважити, що подальший вектор наших наукових розвідок вбачаємо у 
дослідженні особливостей драматичної маркованості на матеріалі інших всесвітньовідомих творів.  
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Пазюк Я. А. Маркеры драмы во внутреннем монологе. 

В статье исследованы особенности драматического приема внутреннего монолога на материале 
внутренних монологов трагедии У. Шекспира "Гамлет" и драмы Б. Брехта "Жизнь Галилея", с целью 

экспликации отличий или сходств мировосприятия и мироощущения гениальными писателями У. 
Шекспиром и Б. Брехтом, которые являются ключевыми фигурами мировой литературы. В 

искусстве драматического представления внутренний монолог (ВМ) является одним из факторов 
рождения органического языкового действия актера. Предназначением ВМ есть воспроизведение и 

передача предязыковой субъективной деятельности: невысказанных чувств, скрытых переживаний и 
мыслей, не поддающихся цензуре ассоциаций. Монолог в форме "потока сознания" передает процесс 

функционирования человеческой психики в ее сложности, расчлененности, частинности, 
многослойности, несвязности и спонтанности. Он является самостоятельной композиционной 

формой, которая отличается от высказываний наратора и (теоретически) независима от него, 
играет роль "зеркала сознания".  

Ключевые слова: внутренний монолог, драма, диалог, коммуникативная модель. 

Paziuk Yа. A. Dramatic Markers in the Internal Monologue. 

The article deals with the features of the dramatic reception of the internal monologue on the material of 
internal monologues in the tragedy by W. Shakespeare "Hamlet" and drama by B. Brecht "Life of Galileo", for 

the purpose of the explication of differences or similarities of attitude and perception of the world by genius 
writers. W. Shakespeare and B. Brecht, who are the key figures in the world literature. This study investigates 

the internal monologue as a form of the literary explication of a character’s internal speech and employs an idea 
of the situated narrative. It conveys the wide theoretical and aesthetic synopsis on the chosen topic. Core 

theoretical arguments are drawn from the close reading of Ukrainian and European exemplary literary texts of 
the 18th and 20th c. After the critical examination of the established understanding of the internal monologue the 

researcher suggests the innovative description of the notion observed through the interdisciplinary lens of 
psychology, linguistics and literary studies. The issue has gain the importance in the light of M. Bakhtin’s 

dialogical theory (fading of monological context, clash of the two voices, microdialogue) and Yu. Lotman’s 
theory of autocommunication. The research to date has tended to focus on the novel and story rather than on 
other genres. Yaroslav Pazuik expands the ground of the internal monologue use. This study has found that 

generally the internal monologue as a complex multi-vector communicational model is traced in the epic and 
drama writings of a variety of literary styles undergoing a range of transmutations and is potentially applicable 
to the poetry as well. The most obvious finding to emerge from this study is that substantial changes are to be 

made in the index of the internal monologue core and supplementary functions. 

Key words: internal monologue, drama, dialogue, communicational model. 
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